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Indledning

Udvalget vedrørende fradragsreglerne i den
sociale lovgivning blev nedsat ved socialministe-
rens skrivelse af 12. juli 1965, jfr. bilag 1. I
skrivelsen anføres, at socialministeren over for
folketingsudvalget, der behandlede forslag til lo-
vene af 4. juni 1965 om invalidepension og om
folkepension, og senere over for folketinget
har givt tilsagn om nedsættelse af et udvalg,
der skulle undersøge de gældende fradragsregler
inden for det sociale pensionsområde. Under-
søgelsen skulle behandle virkningerne af fra-
dragsreglerne for grundbeløb, pensionstillæg,
børnetillæg og for beløb til personlige fornø-
denheder ved ophold på alderdomshjem m.v.
På grundlag af det tilvejebragte materiale skulle
udvalget herefter fremkomme med forslag til
en forenkling og lempelse af disse regler.

Udvalget fik følgende sammensætnning:

Vicedirektør H. Blume, Københavns magistrats
3. afdeling.

Ekspeditionssekretær B. Filrstnow-Sørensen, so-
cialministeriet.

Fuldmægtig /. Gammelgaard, socialministeriet.
Konsulent N. Halek, socialministeriet, formand.
Kontorchef Johan Nielsen, Århus magistrats 3.

afdeling.

Den 19. juni 1967 indtrådte ekspeditions-
sekretær /. Brigsted, boligministeriet, i udval-
get.

Fuldmægtig Elith Berg, socialministeriet, har
været udvalgets sekretær.

Gennemførelsen af skattereformen — ophæ-
velse af skattefradragsretten for personlige skat-
ter og indførelsen af kildeskatten - har i væ-
sentlig grad ændret grundlaget for den hidtil
eksisterende ordning og dermed for udvalgets
arbejde, således at den gjorde det nødvendigt at

overveje eventuelle konsekvensændringer for
fradragssystemet. Beregningerne, der er foreta-
get i denne forbindelse, forudsætter ophævelse
af fradragsretten for såvel statslige som kom-
munale skatter.

Ophævelsen af skattefradragsretten har end-
videre betydning for bestemmelserne i lov af 8.
marts 1967 om boligsikring. Det fremgår af be-
tænkningen af 24. februar 1967 fra det af fol-
ketinget til behandling af forslaget nedsatte ud-
valg, at boligministeren over for udvalget har
givet tilsagn om en undersøgelse af indkomst-
grundlaget ved boligsikringsordningen. Med
henblik på at samordne denne undersøgelse
med det tilsvarende arbejde i socialministeriets
fradragsregeludvalg anmodede socialministeriet
ved skrivelse af 23. maj 1967 boligministeriet
om at ville udpege en repræsentant til at ind-
træde i udvalget.

Ved lov af 3. juni 1967 om børnetilskud og
andre familieydelser er indført nye bestemmel-
ser om ydelser til familier med børn m.v. Lo-
ven, der træder i kraft samtidig med loven om
kildeskat, samler reglerne om børnetillæg til
folkepensionister, invalidepensionister og enke-
pensionister med de øvrige generelle regler om
ydelser til familier med børn. Samtidig ophæ-
ves de gældende fradragsregler for ydelse af så-
danne børnetillæg. Som følge heraf har udval-
get betragtet den ved socialministerens nævnte
skrivelse af 12. juli 1965 på dette område stille-
de opgave som bortfaldet.

I kapitel I af nærværende betænkning er rede-
gjort for de gældende fradragsregler og bag-
grunden for deres nuværende udformning.

Kapitel II indeholder en opgørelse over per-
soner, der berøres af fradragsreglerne.

I kapitel III er gennemført en beregning af
de gældende fradragsreglers virkning på sam-
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menhængen mellem indtægter af forskellig art
og størrelse og de sociale pensioners størrelse.

I kapitel IV fremlægges udvalgets overvejel-
ser om omlægning af indtægtsbegrebet samt om
de foreliggende muligheder for forenklinger og
lempelser af fradragsreglerne for grundbeløbet.

Kapitel V indeholder beregninger over mer-
udgifterne ved gennemførelsen af udvalgets for-
slag.

Kapitel VI redegør for pensionstillæggets
stilling.

Kapitel VII behandler spørgsmålet om fra-
dragsreglerne for beløb til personlige fornøden-
heder (lommepenge) til pensionister på alder-
domshjem og plejehjem.

Kapitel VIII indeholder et resumé af betænk-
ningen og udvalgets forslag.

I et bilag til betænkningen er redegjort for
de i Norge og Sverige gældende fradragsregler
indenfor pensionsområdet.

Udvalget har i alt afholdt 10 møder.

København, februar 1968.

H. Blume

J. Gammelgaard

J. Brigsted

Niels Halck
(formand)

B. Fiirstnow-Sørensen

Johan Nielsen

Elith Berg
sekretær
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KAPITEL I.

De gældende fradragsregler

Indledning
I henhold til kommissoriet af 12. juli 1965

er det udvalgets opgave at undersøge virknin-
gerne af de inden for det sociale pensionsom-
råde gældende fradragsregler og på grundlag
heraf fremkomme med forslag til en forenk-
ling og lempelse af disse regler. Det er endvide-
re anført, at udvalget herved skal tage de hen-
syn i betragtning, der tilgodeses gennem de
gældende almindelige og specielle regler.

Det område, hvorom udvalgets arbejde har
samlet sig, vedrører således, efter at fradrags-
reglerne for børnetillægget er faldet bort, alle
de generelle og specielle regler, hvorefter der -
under hensyn til størrelsen og arten af pensio-
nisternes indtægter udover selve de sociale pen-
sioner - kan ske nedsættelse i folke-, invalide-
og enkepensionens grundbeløb og i pensionstil-
lægget. Ved generelle regler forstås fradragsreg-
ler, der gælder for indtægter af enhver art, me-
dens de specielle regler er de særregler, der gæl-
der for indtægter af en bestemt art, jfr. neden-
for. Ligeledes har udvalget overvejet behovet for
forenkling i reglerne for beregning af beløb til
personlige fornødenheder (lommepenge) til pen-
sionister på alderdomshjem og plejehjem samt
reglerne om indbetaling til kommunen af ind-
tægter, som oppebæres af pensionister på sådan-
ne hjem.

I det følgende skal der gives en oversigt over
de omhandlede reglers nuværende indhold samt
herunder en kort redegørelse for begrundelsen
for denne udformning. Reglerne findes i lovene
af 4. juni 1965 om folkepension §§ 4-7, 10 og
12, af 4. juni 1965 om invalidepension m.v. §§
5-9, 11 og 13, lovbekendtgørelse af 26. august
1964 om enkepension §§ 3-4, samt lov af 15.
april 1964 om omsorg for invalidepensionister
og folkepensionister §§ 11-13.

A. Fælles regler for folke-, invalide- og
enkepension.

1. Grundbeløb.

a. Generelle fradragsregler. Retten til at op-
pebære folke-, invalide- og enkepension med det
fulde grundbeløb er betinget af, at indtægten,
beregnet i overensstemmelse med lovens regler,
ikke overstiger 3.500 kr. årligt for ægtepar og
2.400 kr. årligt for enlige. Disse fradragsfri be-
løb er efter pristallet i januar 1968 reguleret til
henholdsvis 4.400 kr. og 3.000 kr. fra 1. april
1968.

For hver 100 kr., indtægten overstiger de fra-
dragsfri beløb, fradrages 60 kr. i pensionens
grundbeløb og eventuelle ventetillæg, ægteskabs-
tillæg eller invaliditetstillæg. Overstiger indtæg-
ten 140 pct. af de nævnte fradragsfri beløb, fra-
drages 72 kr. i pensionens grundbeløb m.v. for
hver 100 kr., indtægten overstiger de nævnte
140 pct. Overstiger indtægten 180 pct. af de
nævnte fradragsfri beløb, fradrages 84 kr. i
pensionens grundbeløb m.v. for hver 100 kr.,
indtægten overstiger de nævnte 180 pct.

Med den nævnte pristalsregulering udgør 140
pct.-grænsen af den beregnede indtægt pr. 1.
april 1968 for ægtepar 6.200 kr. og for enlige
4.200 kr. 180 pct.-grænsen udgør samtidig
8.000 kr. for ægtepar og 5.400 kr. for enlige.

De omtalte regler fik i hovedsagen deres nu-
værende udformning samtidig med indførelsen
af folkepensionen ved lov af 2. oktober 1956.
Ønskerne med hensyn til fradragsreglernes ud-
formning var da, at det fradragsfri beløb skulle
være størst muligt, at fradraget for indtægter
ud over det fradragsfri beløb procentvis ikke
skulle være for stort og endelig, at den indtægts-
bestemte folkepension skulle falde bort ved en
indtægt på omkring 10.000 kr., hvilket ved lo-
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vens gennemførelse nogenlunde svarede til den
gennemsnitlige årsindtægt ved fuld beskæftigel-
se for arbejdere i industri og håndværk. Da det
var umuligt fuldt ud at tilgodese disse tre øn-
sker på samme tid, indførtes den omtalte gra-
duering i fradragsreglerne, således at der opnåe-
des et forholdsvis lavt fradrag for indtægter lige
over det fradragsfri beløb og for højere indtæg-
ter en trinvis kraftigere nedsættelse af pen-
sionen.

Siden 1956 er der fra tid til anden sket min-
dre lempelser i reglerne. Specielt skal nævnes,
at loven af 29. marts 1960 afskaffede en regel
om, at beregnet indtægt ud over 220 pct. af det
fradragsfri beløb medførte fradrag på 96 kr. i
pensionens grundbeløb m.v. for hver 100 kr.,
indtægten oversteg de nævnte 220 pct.

Opgørelsen af den indtægt, som kommer i
betragtning ved beregning af pensionen, finder
sted på den måde, at principielt alle beløb med-
tages, hvad enten det drejer sig om indtægt ved
personligt arbejde eller udbetalinger på grundlag
af pensioner, formue- eller ejendomsbesiddelse,
livrente eller lignende hos såvel pensionisten
som hos dennes ægtefælle. I indtægten medreg-
nes derimod ikke ydelser i henhold til loven om
Arbejdsmarkedets Tillægspension, og heller ikke
folke-, invalide- og enkepension samt børne-
tillæg.

Bruttoindtægten nedsættes generelt med be-
talte skatter samt udgifter til kontingenter i an-
ledning af medlemsskab i ulykkes-, syge-, be-
gravelses- og arbejdsløshedsforsikring. Herud-
over sker nedsættelse eller eventuelt forhøjelse
af indkomsten efter specielle regler, således som
det fremgår af det følgende. Den endelige op-
gjorte indtægt (»beregnet indtægt«) er således at
betragte som et nettobeløb, der danner grundlag
for den endelige pensionsberegning.

b. Specielle regler. (1) Ejer en pensionist el-
ler den med ham samlevende ægtefælle fast
ejendom eller anden formue, skal den årlige
indtægt ved beregning af pensionen forøges med
et beløb svarende til 25 pct. af den samlede
formueindtægt (renteafkast). For at undgå, at
denne regel skal ramme indehavere af mindre
parcelhuse - og mindre formuer i det hele taget
- er det dog bestemt, at det kun er de ved be-
regningen fundne beløb ud over 790 kr. (januar-
pristallet 1968), indtægten skal forøges med.

(2) Oppebærer en pensionist eller den med
ham samlevende ægtefælle livrente, pension med
løbende udbetalinger eller anden indtægt, der
kan sidestilles hermed, ser man ved indtægts-

beregningen bort fra 30 pct. af denne indtægt.
Denne nedsættelse i indtægten kan dog altid
mindst udgøre 3.300 kr. (januar-pristallet 1968),
således at 30 pct.-begrænsningen først har virk-
ning for indtægter over 11.000 kr. Såfremt der
er tale om pension fra staten, folkeskolen, folke-
kirken, en kommune, et koncessioneret selskab,
en offentlig virksomhed eller en statsunderstøt-
tet pensionskasse, reduceres nedslaget i indtæg-
ten dog til højst 1.100 kr. for enlige og 1.660
kr. for andre (ligeledes ved pristal januar 1968).

(3) Af alle andre indtægter end de ovenfor
nævnte, herunder arbejdsindtægter, ses der ved
pensionsberegningen bort fra et beløb svarende
til V3 af det almindelige fradragsfri beløb, d.v.s.
1.467 kr. for ægtepar og 1.000 kr. for enlige
fra 1. april 1968.

De særlige regler om henholdsvis nedsættelse
og forhøjelse af indtægtsberegningen for pen-
sionsindtægter m.v. og formueindtægter fandtes
ikke i 1956-loven, men blev indført ved den
foran nævnte lov af 29. marts 1960, efter at
reglerne var blevet stærkt kritiseret for deres
virkninger for selvpensionisterne. Nedsættelsen
af pensionsindtægter m.v. blev dog på dette
tidspunkt kun fastsat til 25 pct. uden nogen
mindstegrænse (de 3.300 kr.). De nugældende
bestemmelser indførtes ved lov af 14. februar
1962. Begrundelsen for indførelsen af disse
særlige regler var, at samme fradragsfri beløb
for pension og formueindtægt måtte anses for
at have en urimelig virkning for selvpensionist-
erne, hvis pensionsudbetaling i virkeligheden
for en væsentlig del består af formueforbrug.
Et formueforbrug medregnes derimod ikke som
indtægt, når det finder sted hos formueejeren.
Principielt skulle herefter en så stor del af pen-
sionen eller livrenten, som svarer til formuefor-
bruget, holdes uden for indtægtsberegningen i
relation til de sociale pensionsydelser. Formue-
forbrugets andel af pensionerne varierer imid-
lertid med pensionistens alder, således at for-
mueforbruget er relativt størst for de ældste,
mindre for yngre. Sammenholdes de to regler
for henholdsvis formueindtægter og private pen-
sioner, fås en samlet virkning, der betyder, at
der i det store og hele på dette punkt er tilveje-
bragt ligestilling for folkepensionister på 67 år.

(4) Såfremt en pensionist eller dennes ægte-
fælle oppebærer pension fra staten, folkeskolen,
folkekirken, en kommune, et koncessioneret sel-
skab, en offentlig virksomhed eller fra en stats-
understøttet pensionskasse, sker der en særlig
nedsættelse i den sociale pensionsydelse. I disse
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tilfælde foretages indtægtsberegningen efter de
i øvrigt gældende regler, men når pensionen
derefter er bestemt, reduceres den med 20 pct.
af det beløb, hvormed pensionen fra staten m.v.
(bruttoindtægten) overstiger 2/3 af det fradrags-
fri beløb (pr. 1. april 1968 således for beløb
ud over 2.933 kr. for ægtepar og 2.000 kr. for
enlige).

Denne bestemmelse er af gammel dato, og
der blev ikke ved revisionen af tjenestemands-
loven i 1958 fremsat forslag om ændring. For-
holdet er herefter det, at det gældende system
for pension til statens tjenestemænd forudsætter
eksistensen af den omtalte særlige nedslagsregel
for de sociale pensionsydelser.

2. Pensionstillæg.
Pensionstillægget blev indført fra 1. april

1965 samtidig med, at overgangen til fuld al-
mindelig folkepension blev påbegyndt.

Retten til at oppebære det fulde pensionstil-
læg, der foruden af et fast beløb indeholder et
beløb svarende til sygekassekontingentet, er be-
tinget af, at pensionistens årlige indtægt (med de
pr. 1. april 1968 gældende satser) ikke oversti-
ger 1.900 kr. for ægtepar og 1.300 kr. for en-
lige. For hver 100 kr., indtægten overstiger disse
beløb, fradrages 60 kr. i pensionstillægget.

Ved opgørelsen af den indtægt, der lægges til
grund ved beregningen af pensionstillæggets
størrelse, medregnes enhver indtægt, pensioni-
sten eller dennes ægtefælle har oppebåret i det
foregående år, inklusive ydelser i henhold til lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension, men bort-
set fra invalide-, folke- eller enkepension samt
offentlige børnetilskud. Der foretages ingen
nedsættelse eller forhøjelse for særlige indtægts-
arter, ligesom der heller ikke fradrages skatter
og kontingenter. Det er således pensionistens
ureducerede indkomst (bruttoindkomst) ud over
pensionen, der lægges til grund ved beregningen
af pensionstillægget.

Baggrunden for fastsættelsen af de nævnte
fradragsregler har været, at tillægget alene skul-
le have til formål at tilvejebringe en forbedring
af vilkårene for de pensionister, som helt - eller
i alt overvejende grad - er henvist til at leve af
pensionen, og som ikke får nogen fordel af ind-
førelsen af den fulde, almindelige folkepension.
Endelig blev der taget hensyn til, at fradrags-
reglerne skulle have en sådan udformning, at
den samme indtægt ikke på samme tid kunne
bevirke fradrag i pensionstillægget og i pensio-
nens grundbeløb.

B. Særlige regler ved beregning af grundbeløb
for folke-, invalide- og enkepensionister.

7. Folkepensionister.
For folkepensionister, der er fyldt 67 år, fore-

tages som et led i overgangen til fuld folkepen-
sion en yderligere nedsættelse af den efter for-
annævnte generelle regler beregnede indtægter.

Denne nedsættelse andrager følgende beløb:

I tiden fra 1. april 1965 til 31. marts 1966: 1.000 kr.
I tiden fra 1. april 1966 til 31. marts 1967 2.000 kr.
I tiden fra 1. april 1967 til 31. marts 1968: 3.000 kr.
I tiden fra 1. april 1968 til 31. marts 1969: 4.000 kr.
I tiden fra 1. april 1969 til 31. marts 1970: 5.000 kr.

Beløbene pristalsreguleres efter samme regler
som grundbeløbene, således at det pr. 1. april
1968 gældende beløb er 5.100 kr.

Fra 1. april 1970 udbetales det fulde grund-
beløb i alle tilfælde uanset indtægtens størrelse.
Disse regler gælder dog ikke tjenestemands-
pensionister m.fl.

I tiden indtil 1. april 1970 udbetales folke-
pensionens mindstebeløb til personer, der er
fyldt 67 år, uden hensyn til modtagerens øko-
nomiske forhold.

For folkepensionister under denne alder og
for enkepensionister gælder både før og efter
1970 den regel, at pensionen falder bort, når
den som følge af fradragsreglernes virkning bli-
ver mindre end Ve af grundbeløbet.

2. Invalide- og enkepensionister.
Indtægtsreguleringen af invalidepensionen

omfatter kun grundbeløbet, hvorimod invalidi-
tetsbeløbet og erhvervsudygtighedsbeløbet, der
hver svarer til halvdelen af grundbeløbet, er
uafhængig af indtægten. Til invalidepensionister,
der er helt erhvervsudygtige, ydes herefter
mindst et beløb svarende til folkepensionens
grundbeløb uanset indtægt, og til andre invalide-
pensionister ydes tilsvarende altid mindst et be-
løb svarende til halvdelen af grundbeløbet. For
helt erhvervsudygtige med tjenestemandspen-
sion kan der dog — gennem den særlige regel
om 20 pct.-nedsættelse i pensionen - også ske
nedsættelse eiler bortfald i erhvervsudygtigheds-
beløbet, hvorved den samlede mindstepension
reduceres til halvdelen af grundbeløbet.

Foruden de tidligere omtalte fælles regler
gælder der for invalidepensionister den særregel
ved beregningen af indtægten, at der i det om-
fang den hidrører fra personligt arbejde udført



enten af pensionisten selv eller dennes ægtefæl-
le, yderligere ses bort fra 2/j af et beløb, der
svarer til det fradragsfri beløb (fra 1. april 1968
2.933 kr. for ægtepar og 2.000 kr. for enlige).

Endvidere gælder for invalidepensionister en
særregel, hvorefter der sker nedsættelse i pen-
sionen i de tilfælde, hvor der efter ulykkesfor-
sikringsloven eller anden dertil svarende lov i
anledning af invaliditeten er blevet tilkendt (til-
lagt) erstatning for en nedsættelse af erhvervs-
evnen over 20 pct. I disse tilfælde fradrages der
- når pensionsberegningen i øvrigt er foretaget
— i invalidepensionen 20 pct. af det beløb, hvor-
med ulykkesforsikringsrenten eller, hvis erstat-
ningen er kapitaliseret, den livrente, der i stats-
anstalten for livsforsikring er eller kunne være
indkøbt for kapitalbeløbet på det tidspunkt, da
det blev udredet, overstiger 2/3 af det fradragsfri
beløb. Også denne nedsættelse kan finde sted i
erhvervsudygtighedstillægget.

En tilsvarende regel gælder for enkepensioni-
ster, der i anledning af ægtefa3llens død har fået
tilkendt en ulykkeserstatning af den omhandlede
art.

De nævnte regler har til formål at tilvejebrin-

ge en samordning mellem ulykkesforsikringslov-
givningens bestemmelser og pensionsordninger-
ne, idet man har fundet det rimeligt - når sam-
me begivenhed (ulykkestilfælde — invaliditet) be-
rettiger til ydelse fra to sociale love - at fore-
tage en reduktion for at undgå dobbelt kompen-
sation.

Opretholdelsen af fradragsreglerne for inva-
lidepensionens grundbeløb blev ved fremsættel-
sen af lovforslaget, der førte til vedtagelse af
den nye lov om invalidepension af 4. juni 1965,
bl.a. motiveret med, at fradragssystemet må ses
i sammenhæng med de tilsvarende regler for
andre pensionister under 67 år, og at en isoleret
ophævelse for invalidepensionisternes vedkom-
mende derfor næppe var gennemførlig. Hertil
kom hensynet til planerne om indførelse af en
videregående tillægspensionsordning med even-
tuel sikring mod invaliditet. Det blev her forud-
sat, at en samtidig ydelse af tillægspensionen og
af invalidepension med væsentlig højere beløb
end folkepensionen kan gøre det ønskeligt, at
de to pensionsformer vil kunne variere i forhold
til hinanden, således at en afkortning kan finde
sted i den offentlige invalidepension.
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KAPITEL II.

Personer, der berøres af fradragsreglerne

I dette kapitel er der på grundlag af de fore-
liggende statistiske oplysninger og forskelligt
særligt indsamlet materiale udarbejdet opgørel-
ser og skøn over, hvor mange personer de be-
stående fradragsregler i den sociale pensionslov-
givning har betydning for. Dette belyses i det
omfang, det har været muligt, for de forskellige
grupper af pensionister; disse er endvidere søgt
opdelt i indtægtsgrupper suppleret med for-
deling efter alder og efter arten af indtægter ved
siden af pensionen.

Pensionisternes alder har væsentlig betydning
i denne forbindelse, fordi alle personer på 67 år
og derover fra 1. april 1970 opnår ret til fuld
folkepension og derfor fra dette tidspunkt ikke
mere berøres af fradragsreglerne med hensyn til
folkepensionens grundbeløb. Derimod vil fra-
dragsreglerne for pensionstillægget og de særlige
regler, der gælder ved ophold på alderdomshjem
m.v., fortsat være gældende for alle pensionister
også efter denne dato.

A. Antal personer.
De seneste opgørelser af antallet af pensioni-

ster har fundet sted pr. 31. marts 1966, medens
oplysninger om indtægtsfordelingen senest er
foretaget pr. 31. marts 1964.

1. Folkepensionister.
Antallet af folkepensionister var pr. 31. marts

1966 følgende:

Med folkepensionens mindstebeløb 100.222
Med indtægtsbestemt folkepension 407.068

Folkepensionister i alt 507.290

Heraf med ophold på alderdomshjem og plejehjem
ca. 23.000.

Samtlige folkepensionister, der oppebærer
mindstebeløbet, er 67 år eller derover.

Blandt pensionister med indtægtsbestemt fol-
kepension var pr. 31. marts 1966 i alt ca. 15
pct. eller ca. 59.000 under 67 år.

Størstedelen af de folkepensionister, der hav-
de ophold på alderdomshjem eller plejehjem,
må antages at være over 67 år. Af en opgørelse
foretaget i 1957 af arbejds- og socialministerier-
nes statsvidenskabelige konsulent, »Alderdoms-
hjemmene og deres beboere«, fremgår det, at
kun ca. 10 pct. af beboerne på alderdomshjem
i 1955 var under 70 år. Det må antages, at den-
ne andel nu er mindre, jfr. således, at antallet af
personer under 70 år i De gamles by i Køben-
havn nu udgør 3 pct. af samtlige beboere, me-
dens det i 1955 var 11 pct.

Overført på forholdene pr. 31. marts 1966
må disse tal betyde, at antallet af personer i al-
deren 60-66 år uden for alderdomshjem m.v.,
der oppebar indtægtsbestemt folkepension, i det
mindste udgjorde ca. 57.500, der kan fordeles
på følgende grupper:

Enlige kvinder i alderen 62-66 år 27.200
Gifte kvinder i alderen 62-66 år, hvis æg-

tefælle modtager pension 23.500
Andre kvinder (med dispensation) 1.600
Mænd (med dispensation) 5.200

I alt 57.500

Efter 1. april 1970 må det således antages,
at knap 60.000 folkepensionister vil være om-
fattet af fradragsreglerne for grundbeløbets ved-
kommende, medens knap 25.000 vil være om-
fattet af de særlige regler, der gælder for pen-
sionister på alderdomshjem m.v.

Blandt folkepensionisterne under 67 år ind-
tager enlige kvinder i alderen 62—66 år og gifte
kvinder i samme alder, hvis ægtefælle modtager
invalide- eller folkepension, en særstilling, idet
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de uden videre har ret til at få udbetalt ind-
tægtsbestemt folkepension, såfremt deres ind-
tægtsforhold gør det muligt. Det drejer sig om
størsteparten af de her omhandlede pensionister,
nemlig godt 50.000. De resterende ca. 7.000
folkepensionister under 67 år har derimod fået
tildelt indtægtsbestemt folkepension ved en sær-
lig dispensation.

Den nye invalidepensionslov, der er trådt i
kraft fra 1. april 1966, har skærpet betingelser-
ne for at opnå invalidepension i alderen 60-66
år. Fra dette tidspunkt kan personer i den
nævnte aldersgruppe alene opnå invalidepen-
sion, såfremt de må anses for erhvervsudygtige i
ethvert erhverv eller kun har ubetydelig er-
hvervsevne i behold. Dette vil gradvist medføre
en stigning i antallet af folkepensionister under
67 år, men vil samtidig betyde, at der sker en
nogenlunde tilsvarende nedgang i antallet af in-
validepensionister.

2. Invalidepensionister.
Antallet af invalidepensionister udgjorde den

31. marts 1966 i alt 95.205, hvoraf knap 3.000
havde ophold på plejehjem.

Af bestemmelserne i invalidepensionsloven
følger, at samtlige invalidepensionister er under
67 år.

Blandt invalidepensionister uden for pleje-
hjemmene fandtes ved den seneste opgørelse ca.
3.000 ægtepar, hvor begge ægtefæller modtog
invalidepension. Endvidere omfattede gruppen
ca. 9.000 gifte personer, hvis ægtefælle fik fol-
kepension, ca. 21.700 gifte mænd og ca. 15.500
gifte kvinder, hvis ægtefælle ikke modtog pen-
sion, samt endelig ca. 17.400 enlige mænd og
ca. 25.500 enlige kvinder.

Aldersfordelingen var nogenlunde den samme
blandt mænd og kvinder. 59 pct. af samtlige in-
validepensionister var i alderen 55—66 år, 24
pct. i alderen 45-54 år og 11 pct. i alderen
35-44 år. Kun 6 pct. var under 35 år.

3. Enkepensionister.
Antallet af enkepensionister udgjorde den 31.

marts 1966 i alt 15.960. Det foreligger ikke op-
lyst, hvor mange af disse der havde ophold på
plejehjem, men det må antages at være et for-
holdsvis ringe antal.

Det følger af bestemmelserne i enkepensions-
loven, at samtlige enkepensionister er under
62 år.

Af enkepensionisterne havde 62 pct. fået til-
delt pension efter den bestemmelse i enkepen-
sionslovens § 1, stk. 1, nr. 1., der omfatter kvin-
der, som er fyldt 55 år. 8 pct. havde fået pen-
sion, fordi de var blevet enker efter det fyldte
45. år og havde forsørgelsespligt over for
mindst 2 børn under 18 år (§ 1, stk. 1, nr. 2).
Af de resterende havde langt de fleste — nemlig
28 pct. af samtlige - fået tildelt enkepension
efter dispensationsreglen i lovens § 1, stk. 2.

4. I alt personer under 67 år med grundbeløb.
Det samlede antal pensionister under 67 år,

for hvem fradragsreglerne i pensionens grund-
beløb er gældende, vil herefter være ca. 165.000,
nemlig knap 58.000 folkepensionister, knap
92.000 invalidepensionister og ca. 16.000 enke-
pensionister.

5. Modtagere af pensionstillæg.
Reglerne vedrørende udbetaling af pensions-

tillæg har betydning for folkepensionister med
indtægtsbestemt folkepension (fra 1. april 1970
for samtlige folkepensionister) og for invalide-
og enkepensionister, der ikke har ophold på al-
derdomshjem eller plejehjem. Dette gælder efter
tallene fra 31. marts 1966 i alt for ca. 489.000
pensionister.

Det fremgår af en opgørelse foretaget af
Danmarks Statistik, at ca. 260.000 pensionister
den 31. marts 1966 fik udbetalt pensionstillæg
uden afkortning på grund af egne indtægter,
medens ca. 60.000 fik udbetalt pensionstillæg
reduceret for egne indtægter.

6. Modtagere af lommepenge.
Det samlede antal pensionister på alderdoms-

hjem og plejehjem kan, på grundlag af det foran
anførte, opgøres til 26-27.000.

B. Pensionisternes indtægter.
Hvorvidt og i hvilket omfang fradragsregler-

ne i praksis har virkning for størrelsen af den
oppebårne pension, lommepenge m.v., afhæn-
ger af indtægternes størrelse og tildels også af
deres art. De foreliggende talmæssige oplysnin-
ger herom er sparsomme og mangelfulde, men
vil i det følgende blive omtalt og udnyttet i vi-
dest mulige omfang til belysning af fradrags-
reglernes virkning.
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1. Folkepensionister med indtægtsbestemt
pension.

For samtlige folkepensionister med indtægts-
bestemt pension pr. 31. marts 1964 er der fore-
taget en fordeling efter størrelsen af den i hen-
hold til folkepensionslovens regler beregnede
indtægt. (Opgørelsen foretages kun hvert tredie
år og findes derfor ikke pr. 31. marts 1966). I
nedenstående tabel 1 er pensionisterne fordelt
efter beregnet indtægt opdelt i de i loven angiv-
ne fradragsintervaller for henholdsvis ægtepar
og enlige, d.v.s. i grupper med indtægt indtil
fradragsfrit beløb (indtægt 0 kr. og indtægt i øv-
rigt under det fradragsfri beløb), og intervaller-
ne med 60 pct. fradrag, 72 pct. fradrag og 84
pct. fradrag med de i 1964 gældende interval-
grænser. Opgørelsen omfatter 74.622 ægtepar,
hvor begge ægtefæller modtager folkepension,
og 217.859 andre, i alt 367.103 personer.

Det ses, at størstedelen af folkepensionister-
ne på det angivne tidspunkt havde en indtægt
under det fradragsfri beløb og således fik udbe-
talt fuld folkepension. Det gælder 84 pct. af
samtlige ægtepar under ét og 89 pct. af de en-
lige. Ca. halvdelen af dem, der modtog fuld
folkepension, havde en beregnet indtægt på 0
kr., hvilket dog ikke nødvendigvis betyder, at
de er helt uden andre indtægter end pensionen,
idet de fradrag, der foretages ved opgørelsen
af den beregnede indtægt, jfr. kapitel 1, kan
bringe indtægten ned på 0 kr.

En beregnet indtægt over det fradragsfri be-
løb havde i alt ca. 9.600 ægtepar, hvor begge

ægtefæller modtog folkepension, ca. 600 ægte-
par, hvor den ene ægtefælle modtog folkepen-
sion, den anden invalidepension, ca. 4.900 an-
dre gifte og ca. 22.000 enlige, d.v.s. i alt ca.
47.100 personer. Forholdsvis flest med indtæg-
ter over det fradragsfri beløb forekom blandt
ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle modtager
folkepension (andre gifte). Det er sandsynligt,
at de indtægter, der her er tale om, i hovedsa-
gen består i arbejdsindtægt indtjent af den æg-
tefælle, der ikke får folkepension. Dette må an-
tages at være tilfældet, uanset at den følgende
tabel 3 ikke viser en særlig hyppig forekomst af
arbejdsindtægt hos disse ægtepar. Forholdet er
imidlertid det, at de foreliggende tal viser, at
arbejdsindtægt — når den foreligger — er væ-
sentlig større for den nævnte gruppe af pen-
sionister end for de øvrige. Samtlige pensioni-
ster med nedsat indtægtsbestemt folkepension
fordelte sig med 39 pct. i gruppen med 60 pct.
fradrag, 26 pct. i gruppen med 72 pct. fradrag
og 35 pct. i gruppen med 84 pct. fradrag.

Der foreligger ikke yderligere oplysninger fra
den almindelige, hele landet omfattende stati-
stik til belysning af fradragsreglernes betyd-
ning.

I social-statistikken fra Københavns kom-
mune er det oplyst, at 35 pct. af de gifte mand-
lige folkepensionister, hvis ægtefælle ikke mod-
tager pension, og 75 pct. af de gifte kvindelige
folkepensionister, hvis ægtefælle ikke modtager
pension, fik folkepensionen nedsat på grund af
indtægt. De tilsvarende tal i Århus kommune
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var 32 pet. og 64 pet. Uanset, at disse tal ikke
kan gælde for hele landet, jfr. at det samlede
antal gifte folkepensionister, hvis ægtefælle ik-
ke modtager pension, og som får nedsat pen-
sion, i tabel 1 er angivet til 34 pct., så er der
næppe tvivl om, at de angiver en ganske klar
tendens, nemlig at gruppen gifte kvindelige fol-
kepensionister, hvis ægtefælle ikke modtager
pension, er den, for hvilken fradragsreglerne
relativt spiller langt den største rolle. Også
blandt de enlige viser tallene fra Københavns
kommune en forskel, idet 9 pct. af de enlige
kvinder får nedsat folkepension, medens dette
kun gælder for 5 pct. af de enlige mænd. I
Århus kommune var disse tal henholdsvis 12
og 9 pct.

Det er ikke muligt - uden at der tilvejebrin-
ges et særligt materiale - ar give et fuldstæn-
digt billede af, hvilken betydning fradragsreg-
lerne har specielt for folkepensionister under
67 år. Spørgsmålet lader sig ikke nærmere be-
lyse på grundlag af socialforskningsinstituttets
undersøgelse om de ældres levevilkår (publika-
tion nr. 17 om de ældres indkomster). Årsa-
gerne hertil er, dels at materialet vedrører for-
holdene i 1962, dels at tallene vedrører samtlige
ældre, d.v.s. også det store antal i alderen un-
der 67 år, som ikke er folkepensionister.

Ikke desto mindre tyder tallene i den nævn-
te publikation på, at folkepensionen udgør en
stigende del af den samlede indkomst ved sti-
gende alder. Sammenholdes dette med, at per-
soner med indtægtsbestemt folkepension udgør
en voksende del af befolkningen ved voksende

alder, medens antallet af mindstebeløbsmodta-
gere udgør en aftagende del af befolkningen
ved stigende alder, synes det berettiget at anta-
ge, at fradragsreglerne relativt må have både
større betydning og betydning for flere blandt
de yngre end blandt de ældre folkepensionister.

Med henblik på at belyse spørgsmålet i det
omfang, det kan ske på et allerede foreliggen-
de grundlag, kan anføres en af Danmarks Sta-
tistik udarbejdet fordeling efter beregnet ind-
tægt af folkepensionister under 67 år pr. 31.
marts 1965 i sognekommunerne i 10 amter,
omfattende 501 kommuner med et folketal sva-
rende til ca. 25 pct. af det samlede folketal i
sognekommunerne i Danmark. Fordelingen om-
fatter omkring 5.000 gifte og ca. 4.000 enlige
folkepensionister under 67 år.

Medens tabel 1 omfatter folkepensionister i
hele landet, vedrører tabel 2 alene personer i
et udvalg af sognekommuner. Dette har imid-
lertid ikke nogen afgørende betydning for sam-
menligningen, idet den procentdel af folkepen-
sionisterne, for hvem den indtægtsbestemte fol-
kepension er nedsat, kun er ganske lidt større
i sognekommunerne end i hele landet, (i alt er
der godt 1 pct. flere med nedsat indtægtsbe-
stemt folkepension i sognekommunerne end i
hele landet).

En sammeligning mellem tabel 1 og tabel 2
viser herefter, at der forholdsvis er væsentlig
flere blandt folkepensionister under 67 år end
blandt samtlige folkepensionister, der modta-
ger nedsat indtægtsbestemt folkepension. Rela-
tivt forekommer nedsættelse ca. 50 pct. hyp-
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pigere blandt de under 67-årige end blandt
samtlige pensionister. Forskellen viser sig i
samtlige grupper — omend med noget varieren-
de størrelse - og må således betragtes som en
klar illustration af, at de yngre folkepensioni-
ster som venteligt gennemgående har noget
større indtægter ved siden af folkepensionen,
end tilfældet er for de ældre.

Oplysningerne i tabel 2 er suppleret gennem
materiale fra København, Århus og Odense
kommuner. Også for disse tre kommuner viser
det sig, at folkepensionister under 67 år væ-
sentligt hyppigere end samtlige folkepensioni-
ster (nemlig i ca. 20 pct. af samtlige tilfælde)
modtager nedsat indtægtsbestemt folkepension.

Spørgsmålet om, hvilke arter af indtægter
det er, som bevirker de omtalte nedsættelser i
folkepensionen, foreligger ikke belyst for hele
landet. Også her findes der en række oplys-
ninger fra Københavns kommune for samtlige
folkepensionister, d.v.s. uden en opdeling i
grupperne over og under 67 år. Det bør i øv-
rigt i denne forbindelse bemærkes, at der in-
gen oplysninger findes om indtægter for perso-
ner, som ikke får nedsat pension.

I den følgende tabel 3 vises for de personer,
der har fået foretaget fradrag i folkepensionen
i Københavns kommune i 1965/66, hvilke ind-
tægtsarter der forekom. Tallene er fremkom-
met på grundlag af en opgørelse over antallet
af tilfælde, i hvilke de forskellige regler om
fradrag i eller tillæg til indtægten er anvendt.

Tabel 3. Indtægtsarternes procentvise forekomst
blandt folkepensionister i Københavns kommu-

ne med nedslag i folkepensionen.

Af tabellen ses, at formueindtægt og anden
indtægt, d.v.s. i de fleste tilfælde arbejdsind-
tægt, er langt de almindeligst forekommende
årsager til nedsættelse af pensionen. Formue-
indtægt havde mellem 60 og 78 pct. af samt-
lige folkepensionister, der fik nedsat folkepen-
sion, medens arbejdsindtægt blev konstateret
hos 21 til 63 pct. af disse. For så vidt angår
anden pensionsindtægt eller livrente kan oply-
ses, at der i vidt omfang er tale om de af fag-
foreningerne til ældre medlemmer udbetalte
ydelser. Selv om man ikke af tabellen kan af-
læse, hvor meget de enkelte indtægtsarter be-
tød i de enkelte tilfælde (men blot, at de fore-
kom), viser den dog, hvor ofte lempelse af de
enkelte specialregler ved pensionsberegningen
vil have betydning for pensionens størrelse.

Det skal endelig tilføjes, at formueindtæg-
terne kun i godt V3 af de anførte tilfælde med-
førte en egentlig forhøjelse af indtægten (25
pct. forhøjelse af indtægten ved formueindtæg-
ter over visse størrelser). Som hovedregel var
formueindtægter således relativt små og havde
kun betydning for folkepensionens størrelse,
fordi de forekom sammen med andre indtæg-
ter.

Også for Århus kommune foreligger oplys-
ninger om de forskellige indtægtsarters fore-
komst blandt folkepensionister med nedslag i
folkepensionen. Da de absolutte tal efter sa-
gens natur er ret små, betyder tilfældige varia-
tioner så meget, at opstilling af en egentlig ta-
bel ikke vil være illustrerende. Generelt viser
tallene fra Århus imidlertid, at forekomst af
fradrag for stats- eller kommunal pension er
væsentligt hyppigere end i København, nem-
lig 25-50 pct. af tilfældene. Fradrag for anden
pension eller livrente forekom i meget få til-
fælde - ca. 6 pct. - medens endelig fradrag for
anden indtægt (arbejdsindtægt) og formueind-
tægt forekommer nogenlunde lige så hyppigt
som i København.

Uanset, at det relative antal personer med
nedsættelse og nedsættelsens størrelse er no-
genlunde det samme i hele landet, må det an-
tages, at personer med nedsat indtægtsbestemt
folkepension vil fordele sig noget anderledes
efter indtægtsart i hele landet, end tilfældet er
i København og Århus. Det må således anses
for sandsynligt, at nedsættelse som følge af
stats- eller kommunal pension vil forekomme
mindre hyppigt end i de to byer, samt at no-
get tilsvarende formentlig også vil gælde for
anden pension eller livrente. Derimod er det
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sandsynligt, at formueindtægt forekommer me-
re almindeligt, og det samme er måske også til-
fældet for arbejdsindtægt.

Til brug ved udvalgets overvejelser har det
for visse grupper af folkepensionister under
67 år (især for enlige) kunnet oplyses, hvilke
indtægtsarter, der forekom i København, År-
hus og Odense kommuner i de tilfælde, hvor
den indtægtsbestemte folkepension er nedsat.
Oplysningerne for de persongrupper, der om-
fattes af tallene, er således parallelle med talle-
ne i tabel 3.

For folkepensionister under 67 år viste det
sig herved, at forekomsten af stats- eller kom-
munal pension samt anden pension eller liv-
rente var mindre hyppig end vist i tabel 3. For-
mueindtægter forekom ligeledes i færre tilfæl-
de, hvilket især var tydeligt i Århus og Odense.
Endelig forekom arbejdsindtægt i relativt væ-
sentligt flere tilfælde, nemlig for ca. 75 pct. af
samtlige, der havde nedsat folkepension. Ved
en sammenligning med den følgende tabel 5
om invalidepension og tabel 7 om enkepension
finder man herefter en bedre overensstemmelse
i forekomsten af de forskellige indtægtsarter,
når man alene ser på folkepensionister under
67 år og ikke på samtlige folkepensionister.

De anførte resultater synes at stemme over-
ens med, hvad man med forsigtighed kan ud-
lede af socialforskningsinstituttets ovenfor
nævnte publikation nr. 17 om de ældres ind-
komster. Især synes det her klart, at arbejds-
indtægt har en stærkt aftagende betydning med
folkepensionistens stigende alder.

2. Invalidepensionister.
På samme måde som folkepensionisterne er

invalidepensionisterne i nedenstående tabel 4
fordelt efter størrelsen af den beregnede ind-
tægt den 31. marts 1964. Da opgørelsen således
vedrører et tidspunkt før gennemførelsen af
den ændrede invalidepensionslov fra 1. april
1966, omfatter den også invalidepensionister,
der efter den nye lov ikke vil kunne få udbe-
talt grundbeløb på grund af indtægtens størrel-
se, men som på opgørelsestidspunktet var be-
rettigede til at få udbetalt den minimale inva-
lidepension på Vs af grundbeløbet.

Opgørelsen omfatter 2.736 ægtepar, hvor
begge ægtefæller modtager invalidepension, og
84.985 andre, i alt 90.457 personer.

Det fremgår af tabellen, at ægtepar, hvor
begge ægtefæller har invalidepension, for 95
pct.s vedkommende har indtægter under det
fradragsfri beløb. For ægtepar, hvor den ene
ægtefælle har invalidepension og den anden
folkepension, er den tilsvarende andel 91 pct.
Anderledes forholder det sig med hensyn til
andre gifte, d.v.s. ægtepar, hvor den ene ægte-
fælle oppebærer invalidepension, medens den
anden ægtefælle ikke er pensionsberettiget. I
denne gruppe har kun 58,5 pct. indtægter min-
dre end det fradragsfri beløb, medens 41,5 pct.
har højere indtægter, heraf 28,7 pct. beregnede
indtægter over 6.400 kr. årlig (d.v.s. over den
grænse, hvor 84 pct.-fradraget sætter ind). Det-
te viser langt tydeligere, end det var tilfældet
for den tilsvarende gruppe af gifte folkepen-
sionister, at der især må være tale om den ikke-
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pensionsberettigede ægtefælles arbejdsindkomst.
At den andel af disse ægtepar, der har relativt
store indtægter, er større for invalidepensioni-
ster end for folkepensionister, skyldes dels at
gruppen her omfatter yngre mennesker, dels at
invalidenpensionen på undersøgelsestidspunktet
ikke kunne bortfalde helt på grund af ægtefæl-
lens indtægt, medens den for folkepensionister
kan falde bort eller ændres til mindstebeløbet,
hvorefter pensionisten ikke er medtaget i ind-
komstopgørelsen .

Blandt de enlige invalidepensionister havde
94 pct. en indtægt under det fradragsfri beløb.

For alle grupper under ét gælder, at største-
delen af pensionister med indtægter under fra-
dragsgrænsen havde en beregnet indtægt på 0
kr. Denne andel er gennemgående større blandt
invalidepensionister end blandt folkepensioni-
ster.

Fradragsreglerne havde på det anførte tids-
punkt i alt virkning for godt 100 ægtepar,
hvor begge ægtefæller modtog invalidepension,
6-700 ægtepar, hvor den ene ægtefælle mod-
tog invalidepension, den anden ægtefælle folke-
pension, ca. 15.000 andre gifte og ca. 2.500
enlige, d.v.s. i alt ca. 18.400 personer. Disse
fordelte sig med ca. 19 pct. i gruppen med 60
pct. fradrag, ca. 15 pct. i gruppen med 72 pct.
fradrag og ca. 66 pct. i gruppen med 84 pct.
fradrag. Sidstnævnte gruppe, der forholdsvis er
langt større end for folkepensionens vedkom-
mende, omfatter også de tilfælde, hvor invalide-
pensionen var nedsat til minimum. Da fradrags-
reglerne efter 1. april 1966 er udformet så-
ledes, at invalidepensionens grundbeløb helt
kan falde bort (medens dette ikke er tilfældet
for invaliditetsbeløbet), vil gruppen med 84
pct. fradrag fremover blive reduceret, medens
der til gengæld vil blive en gruppe invalidepen-
sionister helt uden grundbeløb.

På tilsvarende måde som for folkepensionen
kan det på grundlag af statistikken fra Køben-
havns kommune oplyses, at 37 pct. af de gifte,
mandlige invalidepensionister, hvis ægtefælle
ikke modtager pension, og 93 pct. af de gifte,
kvindelige invalidepensionister, hvis ægtefælle
ikke modtager pension, fik invalidepensionen
nedsat på grund af indtægt. De tilsvarende tal
i Århus kommune var 28 og 89 pct. Selv om
en sammenligning med tallene i tabel 4 tyder
på, at disse procenter ligesom for folkepensio-
nens vedkommende ikke helt kan gælde for he-
le landet, så angiver de dog klart, at gruppen
gifte, kvindelige invalidepensionister, hvor æg-

tefællen ikke modtager pension, er den, i hvil-
ken fradragsreglerne relativt spiller langt den
største rolle. En tilsvarende forskel findes ikke
i tallene fra København og Århus for enlige,
mandlige og kvindelige invalidepensionister.

Også for invalidepensionisterne findes der en
række oplysninger fra Københavns kommune,
som kan tjene til at belyse, hvilke indtægtsar-
ter der forekommer. I den følgende tabel 5 vi-
ses for de personer, der har fået foretaget fra-
drag i invalidepensionen for 1965/66, hvilke
indtægtsarter, der var tale om.

Tabel 5. Indtægtsarternes procentvise forekomst
blandt invalidepensionister i Københavns kom-

mune med nedslag i invalidepensionen.

Ser man på ægteparrene, viser det sig, at ar-
bejdsindtægten her spiller en langt mere do-
minerende rolle, end tilfældet var ved folke-
pensionen. Også formueindtægt er imidlertid
hyppigt forekommende (hos ca. 40 pct. af alle
med nedsat invalidepension), hvorimod andre
pensionsindtægter eller livrente er relativt be-
tydningsløse. For de enlige ligner billedet no-
get mere forholdene blandt folkepensionister-
ne, omend der stadig — især for kvindernes
vedkommende — er tale om betydelige afvigel-
ser.

Det var endnu mere sjældent end ved folke-
pensionen, at formueindtægten var så stor, at
den egentlige forhøjelsesregel trådte i kraft.
Dette var kun tilfældet for 10-15 pct. af de in-
validepensionister, der havde formueindtægt, og
som havde nedsat pension. Formueindtægterne
har således gennemgående været ret små.
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sten alle, der har fået pensionen nedsat, har
haft indtægt ved arbejde. Det bør dog bemær-
kes, at der også her er et betydeligt antal med
formueindtægter, der imidlertid ligesom ved de
øvrige pensionsarter har været relativt små.

4. Folkepensionister på alderdomshjem og
plejehjem.

For folkepensionister på alderdomshjem el-
ler plejehjem pr. 31. marts 1964 er foretaget
en opgørelse over pensionisternes beregnede
indtægt som vist i tabel 8.

70-75 pct. af beboerne på alderdomshjem
og plejehjem (de to øverste grupper i tabel 8)
har indtægter mindre end det fradragsfri be-

løb, således at der for disse ikke sker nedsættel-
se i lommepengebeløbene. 17-18 pct. af be-
boerne har indtægter af en sådan størrelse, at
der sker nedsættelse af de udbetalte lommepen-
ge. De resterende beboere, d.v.s. 7 pct. af æg-
teparrene, 10 pct. af de enlige og 13 pct. af
de enlige kvinder, har indtægter af en sådan
størrelse, at de selv skal bidrage til udgifterne
ved deres ophold gennem større eller mindre
indbetalinger.

I alt har de omhandlede fradragsregler for
lommepenge herefter haft betydning for 6.573
personer, af hvilke 2.492 har skullet foretage
indbetaling for deres ophold. Ca. totrediedele
af disse var enlige kvinder, medens de enlige
kvinder tilsammen kun udgør ca. 55 pct. af be-
boerne på alderdomshjem og plejehjem.
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KAPITEL III.

Fradragsreglernes virkning

Indledning.
I dette kapitel vises, hvorledes fradragsreg-

1erne virker i praksis på forholdet mellem ind-
tægter af forskellig art og de sociale pensioner.
Det udarbejdede materiale, der hovedsageligt
vedrører pensionister under 67 år, danner
grundlag for de i kapitel IV beskrevne over-
vejelser af mulighederne for forenkling og
lempelse af fradragsreglerne og forslag til æn-
dringer heri.

Indledningsvis illustreres betydningen af de
generelle fradragsregler, d.v s. de bestemmel-
ser, der gælder for alle indtægtsarter, og som
omfatter nedsættelse af indtægten med betalte
skatter og kontingenter, det fradragsfri beløb
og fradragene på 60, 72 og 84 pct. af indtæg-
ter herover. Dernæst omtales de specielle regler
om forhøjelser og nedsættelser af selve pensio-
nen. Endelig vises (i afsnit E) sammenhængen
mellem bruttoindtægten (indtægten uden fra-
drag for skatter og kontingenter samt uden de
specielle forhøjelser eller nedsættelser) og pen-
sionen, således som den fremkommer ved sam-
tidig anvendelse af de generelle og de specielle
fradragsregler. Et særligt afsnit omhandler fra-
dragsreglerne for pensionstillægget.

Beregningerne er foretaget ved den pr. 1.
april 1966 gældende pristalsregulering1), men
således, at det er de endelige beløb og ikke
overgangsbeløbene for invalidepension og pen-
sionstillæg, som var gyldige i 1966, der indgår
i illustrationerne. De senere stedfundne pris-
talsreguleringer får ingen væsentlig indflydel-
se for resultaterne, da alle indtægtsgrænser og
ydelser ændres i samme omfang. Ved udarbej-
delsen af forslag til ændringer er foretaget den
fornødne omregning.

*) Af tidsmæssige grunde er pristalsreguleringen
ikke ført å jour for disse beregninger.

A. Generelle regler.
De generelle regler, som er ens for folke-,

enke- og invalidepensionister, bestemmer pen-
sionens (grundbeløbets) størrelse som en funk-
tion af den beregnede indtægt. For at beregne
pensionen ud fra en given indtægt (bruttoind-
tægt), må man derfor finde frem til den bereg-
nede indtægt. Med henblik herpå foretages
først de ved de specielle regler fastsatte ned-
sættelser eller forhøjelser af indtægten, hvoref-
ter skatter og kontingenter fradrages, og der-
næst anvendes procentfradraget 60, 72 og 84
pct. på beløb over den fradragsfri indtægt. En
særlig komplikation ved beregningerne ligger i,
at fradraget for betalte skatter — og dermed
skatternes betydning for størrelsen af den be-
regnede indtægt - er noget forskellig fra kom-
mune til kommune, jfr. nedenfor, afsnit C.

Sammenhængen mellem den beregnede ind-
tægt og pensionerne fremgår af socialministe-
riets cirkulærer om invalide-, folke- og enke-
pensionernes størrelse. Grafisk er forholdet ved
de pr. 1. april 1966 gældende satser illustreret
i nedenstående figur 1, der viser virkningerne
af reglerne for enlige og ægtepar, når henholds-
vis den ene ægtefælle eller begge ægtefæller er
pensionsberettigede.

Figuren viser, at pensionens (grundbeløbets)
størrelse, der angives af kurvernes forløb, af-
hænger af følgende: Den fulde pensions stør-
relse (kurvernes begyndelsespunkt), det fra-
dragsfri beløb (længden af kurvernes vandrette
stykke), fradragsprocenten (kurvernes hældning
på det skrå stykke), samt sjettedelsgrænsen (den
laveste pension, der kan oppebæres af perso-
ner, der ikke er invalidepensionister eller fol-
kepensionister over 67 år). Reglerne vedrørende
de ikke.-indtægtsregulerede dele af invalidepen-
sionen, invaliditetsbeløbet og erhvervsudygtig-
hedsbeløbet, behandles i det særlige afsnit om
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Figur 1. Sammenhængen mellem beregnet indtægt og folke- og enkepension samt
invalidepensionens grundbeløb.

Ægtepar, begge ægtefæller pensionsberettigede

Ægtepar, kun én ægtefælle pensionsberettiget

Enlige

invalidepension. For folkepensionen, enkepen-
sionen og invalidepensionens grundbeløb ud-
gjorde de forskellige størrelse pr. 1. april 1966
følgende beløb:

Fuld folkepension . . . 9.108 6.864 6.048
Fradragsfrit beløb . . . 4.000 4.000 2.800
60 pct. fradrag til

(140 %) 5.600 5.600 4.000
72 pct. fradrag til

(180 °/o) 7.200 7.200 5.100
84 pct. fradrag til (be-

regnet indtægt ved
sjettedelsgrænsen) . . 13.800 11.600 9.300

Sjettedelspension 1.452 1.008 1.008

Det ses, at fradragsintervallerne er af for-
skellig længde, idet 84 pct.-intervallet er bety-
deligt længere end de to første intervaller til-
sammen.

På kurverne er markeret grænserne mellem
de tre fradragsintervaller. Den viste sammen-
hæng, der vedrører de generelle regler, er i øv-
rigt meget enkel, og komplikationerne ligger
hovedsageligt i specialreglerne.

I kapitel II, afsnit B, er anført antallet af
folke-, invalide- og enkepensionister fordelt ef-
ter den beregnede indtægts størrelse i de en-
kelte fradragsintervaller.

B. Specielle regler.
De specielle regler virker gennem en ned-

sættelse eller forhøjelse af bruttoindtægten, dog
for tjenestemandspension (og ulykkesforsik-
ringsydelse) tillige i form af en nedsættelse af
selve pensionen, når tjenestemandspensionen
(eller ydelsen) overstiger 2/;; af det fradragsfri

21



beløb. De specielle regler danner således sam-
men med de generelle regler om nedsættelse af
indtægten for skatter og kontingenter grundlaget
for bestemmelsen af den beregnede indtægts
størrelse.

C. Forudsætninger for beregningerne.
I det følgende er fradragsreglernes virknin-

ger belyst for indtægter af følgende fire arter,
som omhandles i pensionslovene: (1) Private
pensionsindtægter, (2) tjenestemandspensioner
og ulykkesforsikringsydelser (af hensyn til over-
skueligheden behandles kun tjenestemandspen-
sioner), (3) formueindtægter og (4) andre ind-
tægter, herunder indtægter ved personligt arbej-
de (af hensyn til overskueligheden bruges be-
nævnelsen: arbejdsindtægter). De forskellige
regler om opgørelsen af den beregnede ind-
tægt (og dermed pensionens størrelse) efter
bruttoindtægtens art gør det i praksis nødven-
digt at foretage analyserne for hver indtægtsart
for sig, selv om der naturligvis ofte vil forekom-
me tilfælde med indkomster af blandet art. Det
har imidlertid vist sig bl.a. på grundlag af et
materiale udarbejdet af Århus og Odense kom-
muner, at den samlede indtægt i langt de fleste
tilfælde reelt består af en enkelt indtægtsart,
der suppleres med små indtægtsbeløb af anden
art. Som følge heraf vil det være undtagelsen,
at mere end en enkelt indtægtsart får nogen
reel betydning for pensionsberegningens resul-
tat. Det bemærkes, at en fordeling af indtæg-
ten på flere indtægtsarter altid i pensionsmæs-
sig henseende vil stille pensionisten bedre, end
tilfældet er, når indtægten består af en enkelt
indtægtsart. (Består en indtægt f.eks. af ar-
bejdsindtægt og privat pension, vil man samti-
dig kunne udnytte de specielle fradragsfri beløb
både for arbejdsindtægt og privat pension).

Ved de foretagne pensionsberegninger er føl-
gende forudsætninger lagt til grund:

1) For pensioner, ægteskabstillæg, fradragsfrie
beløb m.v. er, som allerede omtalt, anvendt
de pr. 1. april 1966 gældende satser (regu-
leret på grundlag af reguleringspristallet for
januar 1966, som udgjorde 116). Med hen-
syn til invaliditetsbeløb og erhvervsudygtig-
hedsbeløb henvises til afsnittet om invalide-
pension.

2) I bruttoindtægterne er såvel ved skattebe-
regningerne som ved opgørelsen af den be-
regnede indtægt foretaget fradrag for syge-

kassekontingenter med 400 kr. årligt for
ægtepar og 200 kr. årligt for enlige. Syge-
kassekontingentet for A-medlemmer ud-
gjorde i København indtil den l.juni 1966
18 kr. mdl. pr. forsikret, men forhøjedes
fra den 1. juni 1966 til 20 kr. mdl.

3) Der er regnet med de i Københavns kom-
mune gældende personlige skatter i skatte-
året 1966/67, og der er forudsat skattemæs-
sig ligevægt, således at det samlede skatte-
beløb er det samme som året før. Ved skat-
teberegningen er endvidere taget hensyn til
reglerne om nedslag i skatteansættelsen for
folkepensionister m.fl. for det pågældende
skatteår, jfr. skattedepartementets cirkulæ-
re af 28. januar 1966.

4) For pensionstillægget er regnet med satser-
ne fra 1. april 1967, men reguleret efter
det for januar 1966 gældende pristal (116).

Det er klart, at nødvendigheden af at anven-
de en række forudsætninger som de foran an-
førte ved beregningerne bevirker, at disse ikke
kan gælde generelt. Da forudsætningerne imid-
lertid må anses at stemme godt overens med
det typiske, er afvigelserne normalt ikke større,
end at de fremkomne resultater kan tjene til
belysning af fradragsreglernes virkning i alle
vigtigere tilfælde.

D. Forholdet mellem bruttoindtægt og
beregnet indtægt.

Reglerne om omregning fra bruttoindtægt
(d.v.s. indtægt uden fradrag for skatter og kon-
tingenter samt uden de specielle forhøjelser el-
ler nedsættelser) til beregnet indtægt bevirker,
at den beregnede indtægt i de fleste tilfælde er
mindre end bruttoindtægten. Kun i undtagelses-
tilfælde bevirker den særlige regel om indtægts-
forhøjelse ved formueindtægter, at den bereg-
nede indtægt når op på samme beløb eller over
bruttoindtægten. I nedenstående tabel 9 er vist,
hvor mange procent den beregnede indtægt
udgør af bruttoindtægten ved henholdsvis be-
gyndelsen og slutningen af det indtægtsinterval,
hvor fradrag i pensionen finder sted.

Ved omregning fra bruttoindtægt til beregnet
indtægt finder den største nedsættelse således
gennemgående sted for private pensionsindtæg-
ter, den mindste for formueindtægter. Nedsæt-
telsen for arbejdsindtægter og tjenestemands-
pension forløber for folke- og enkepensionens
vedkommende nogenlunde parallelt, men det re-
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Tabel 9. Beregnet indtægt i procent af bruttoindtægt ved begyndelsen og slutningen
af fradragsintervallet.

levante område begynder ved en lavere ind-
tægt for tjenestemandspension på grund af den
særlige 20 pct.-nedslagsregel. For invalidepen-
sionens vedkommende er der derimod tale om
ret betydelige forskelle for disse to indtægtsar-
ter, således at nedsættelsen er særlig stor for
arbejdsindtægter. Dette skyldes reglen om ned-
sættelse af arbejdsindtægt for invalidepensioni-
ster. Denne meget varierende forskel mellem
bruttoindtægt og beregnet indtægt vanskeliggør
i høj grad pensionistens forståelse af pensions-
beregningen. Dette problem tages op til over-
vejelse i kapitel IV.

E. Forholdet mellem bruttoindtægt
og pension.

1. Folkepension og enkepension.
Som udgangspunkt for udvalgets overvejel-

ser om en forenkling af fradragsreglerne er fo-
retaget en række beregninger af pensionens
størrelse ved bruttoindtægter af forskellig stør-
relse og forskellig art. Hovedresultaterne af
disse beregninger er belysningen af, hvilke ind-
tægter der kan oppebæres, uden at fradrag i
folke- og enkepensionen finder sted samt af

størrelsen af den indtægt, ved hvilken pensio-
nen er reduceret til sjettedelen og derefter ikke
kommer til udbetaling. Hertil kommer endvide-
re belysningen af, hvorledes nedsættelsen af
pensionen forholder sig til stigning i bruttoind-
komsten.

Princippet for ændringen i pensionens stør-
relse ved stigende bruttoindtægt ses af den føl-
gende figur 2, der viser forskellene mellem pen-
sionerne, alt efter hvilken indtægtsart der fore-
ligger. Det fælles vandrette liniestykke, hvor-
med kurverne begynder ved lave bruttoindtæg-
ter, svarer til den fulde pension. Den fradrags-
fri bruttoindtægts størrelse fremgår af det
punkt, hvor kurverne begynder at falde, og den
højeste bruttoindtægt er bruttoindtægten ud for
sjettedelsbeløbet, hvorefter kurven falder til 0.
Som det ses, er kurvernes hældning forskellig,
hvilket svarer til, at bruttofradragsraten er for-
skellig.

a. Indtægt uden fradrag i pensionen.
Som det er illustreret i figur 2, er den brut-

toindtægt, der kan oppebæres ved siden af fol-
kepensionen, uden at denne nedsættes, forskel-
lig for hver indtægtsart, og beregningen viser
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Figur 2. Sammenhæng mellem bruttoindtægt og folkepension/enkepension.

. . . Privat pension

Tjenestemandspension

* Formueindtaegt

Arbejdsindtægt

tillige, at beløbene er forskellige for hver af de
tre forsørgergrupper. Medens forskellene for
forsørgergrupperne uden videre er betinget af,
at pensionerne og de fradragsfri beløb i loven
er forskellige for enlige og ægtepar, skyldes for-
skellen mellem de forskellige indtægtsarter de
specielle reglers virkninger. Uanset, at der i
loven er angivet samme fradragsfri beløb for
alle indtægtsarter, er de bruttoindtægter, der
svarer til disse fradragsfri beløb i beregnet ind-
tægt, forskellige alt efter det omfang, i hvilket
den faktiske indtægt nedsæti:es eller forhøjes
ved opgørelsen af den beregnede indtægts stør-
relse.

Særligt for indtægter i form af tjenestemands-
pension bliver den faktiske fradragsfri brutto-
indtægt nedsat væsentligt på grund af den sær-
lige regel i loven, ifølge hvilken selve pensionen
skal nedsættes, når den overstiger 2/s af det
fradragsfri beløb. Ved opgørelsen af den folke-
pension, der kan oppebæres ved siden af tjene-
stemandspension, indgår bruttoindtægten så-
ledes sammen med den beregnede indtægt di-
rekte i beregningen. Denne dobbelthed i bereg-
ningen har ført til, at den fradragsfri bruttoind-
tægt for tjenestemandspensionens vedkommen-

de reelt er betydeligt lavere end for de andre
indtægtsarter, nemlig 2/3 af det i loven anførte
fradragsfri beløb.

For de forskellige grupper udgør den fra-
dragsfri bruttoindtægt (afrundet nedad til nær-
meste med 100 kr. delelige beløb) de i den føl-
gende tabel 10 anførte beløb:

Tabel 10. Højeste bruttoindtægt (i hele 100 kr.),
som kan oppebæres sammen med fuld folke-

pension/enkepension.

Ægtepar,
begge

ægtefæller
i pensions-

berettiget

kr.

Ægtepar,
kun den |
ene ægte- ,.
fælle pen-| E n l ' B e

sions- :
berettiget j

kr. kr.

1. Privat pension 11.100 9.900 7.400
2. Tjenestemandspension 2.600 2.600 1.800
3. Formueindtægt 5.500 4.500 3.000
4. Arbejdsindtægt 8.400 7.000 4.000

Højeste folkepension (enkepension) udgør for
de tre grupper følgende beløb ekskl. pensions-
tillæg:
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Lægger man disse pensionsbeløb til brutto-
indtægterne, fås de i tabel 11 opstillede beløb
for den maksimale samlede indtægt bestående
af fuld folkepension (enkepension) og anden
indtægt:

Tabel 11. Højeste samlede indtægt (inkl. folke-
pension/enkepension) uden fradrag i pensionen.

Ægtepar,
kun denÆgtepar,

pensions-
berettiget sions-

berettiget

kr. kr.

Enlige

kr.

1. Privat pension 20.208 16.764 13.448
2. Tjenestemandspension 11.708 9.464 7.848
3. Formueindtægt 14.608 11.364 9.048
4. Arbejdsindtægt 17.508 13.864 10.048

De i tabellerne 10 og 11 anførte beløb udgør
således det indtægtsniveau, som folke- og enke-
pensionister kan opnå henholdsvis eksklusive og
inklusive pensionen, uden at fradrag finder sted.

Beløbene i tabel 10 viser, at den arbejdsind-
tægt, der kan tjenes ved siden af fuld pension,
for ægtepar udgør under halvdelen og for en-
lige mindre end en femtedel af den gennemsnit-
lige løn for en fuldt beskæftiget ikke-faglært
arbejder, som kan anslås til 20-25.000 kr. år-
ligt. Privat pension, der kan oppebæres sammen
med fuld pension, er af en størrelse, der for-
mentlig omfatter de fleste private pensioner.
Tjenestemandspensionen, som kan oppebæres
sammen med ubeskåret folkepension, er der-
imod lille sammenlignet med de faktisk udbe-
talte tjenestemandspensioner, men nedsættelsen
af pensionen er dog også forholdsvis lempelig
indtil en tjenestemandspension på ca. 8.300 kr.
for ægtepar, hvor begge ægtefæller er pensions-
berettigede, ca. 6.800 kr. for ægtepar, hvor kun

én ægtefælle er pensionsberettiget, og ca. 4.000
kr. for enlige. Formueindtægter, der kan oppe-
bæres uden reduktion i pensionen, svarer ved en
5 pct.s forrentning til en formue på henholdsvis
ca. 110.000 kr., 90.000 kr. og 60.000 kr.

Forholdet mellem de maksimale bruttobeløb
af forskellig art, der kan oppebæres sammen
med fuld pension (tabel 10), illustreres af føl-
gende indekstal, hvor arbejdstindtægt for hver
forsørgergruppe er sat = 100.

SS" S : o—
bereuieet b e ™ " e ,

1. Privat pension 132
2. Tjenestemandspension 31
3. Formueindtægt . . . . 66
4. Arbejdsindtægt . . . . 100

Det ses, at der ved privat pension er langt
den største »beskyttelse« mod fradrag i folke-
pension/enkepension, idet det maksimale brut-
tobeløb er fra 32 pct. til ca. 85 pct. højere end
for arbejdsindtægt.

For formueindtægter gælder et højere fra-
dragsfrit bruttobeløb end for tjenestemandspen-
sion på grund af de før omtalte særregler om
nedsættelse af folkepensionen i forbindelse med
tjenestemandspension, men allerede ved indtæg-
ter over en vis (lavere) grænse bliver pensionen
mindre ved formueindtægter end ved tjeneste-
mandspension af samme størrelse, jfr. fig. 2.

b. Indtægter, ved hvilke pensionen reduceres til
sjettedelen eller bortfalder.

Fradragsreglernes virkning kan dernæst bely-
ses ved størrelsen af den højeste indtægt, der
kan oppebæres sammen med pensionen, og ved
den indtægt, der medfører, at pensionen kom-
mer under sjettedelen og derfor ikke kommer
til udbetaling. Forskellen mellem de to beløb er
på grund af afrundingsreglen 100 kr. i beregnet
indtægt.

Den højeste indtægt, der kan oppebæres sam-
men med pensionen (sjettedelsbeløbet), udgør
for de omhandlede grupper følgende beløb:
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Tabel 12. Højeste bruttoindtægt, der kan oppe-
bæres sammen med folkepension/enkepension

(s je ttedelsgrænsen).

: Æ S - ! - e -
; ægtefæller
| pensions-
! beretliget

kr.

ene ægte-
fælle pen-I E n l | 8 e

sions-
berettiget

kr. kr.

1. Privat pension 29.900 23.500 18.000
2. Tjenestemandspension 15.200 12.500 8.900
3. Formueindtægt 13.400 10.600 8.200
4. Arbejdsindtægt 18.800 15.700 11.200

Da der er tale om pensionister under 67 år,
er den mindste pension, der kan oppebæres,
sjettedelsbeløbet, som for de tre grupper udgør
følgende beløb:

Ægtepar, begge ægtefæller pensionsbe-
rettigede 1.452 kr.

Ægtepar, kun den ene ægtefælle pen-
sionsbcrettiget 1.008 kr.

Enlige 1.008 kr.

En forhøjelse af indtægterne, som samtidig
medfører en forøgelse af den beregnede indtægt
med 100 kr. årligt udover den i tabel 12 angiv-
ne, betyder bortfald af de nævnte pensionsbe-
løb. Indtægtsforøgelsen, der medfører dette, kan
teoretisk være ganske ringe, idet beløb indtil
99,99 kr. nedsættes til nærmeste med 100 kr.
delelige tal.

Den samlede højeste bruttoindtægt, man kan
oppebære inklusive folkepension (enkepension),
udgør summen af de respektive sjettedelsbeløb
og beløbene i tabel 12, hvilket fremgår af ne-
denstående tabel 13:

Tabel 13. Højeste bruttoindtægt, inklusive
folkepension/enke pension.

Forholdet mellem de højeste bruttoindtægter
af de omhandlede indtægtsarter, der kan oppe-
bajres sammen med pensionen (tabel 12), illu-
streres af følgende indekstal, hvor arbejdsind-
tægt for hver forsørgergruppe er sat = 100:

"SS? i - " S i

1. Privat pension 159
2. Tjenestemandspension 81
3. Formueindtægt . . . . 71
4. Arbejdsindtægt . . . . 100

Den arbejdsindtægt, der medfører bortfald
af pensionen, nærmer sig stærkt årslønnen for
en fuldt beskæftiget ikke-faglært arbejder, når
der er tale om ægtepar, hvor begge ægtefæller
er pensionsberettigede, og for de to andre for-
sørgergrupper udgør den henholdsvis 70-80
pct. og 50-60 pct. heraf. Den private pension,
der medfører helt bortfald af folke- eller enke-
pension, er større end de fleste private pensio-
ner. For tjenestemandspensionen er beløbene —
i hvert fald for de enlige - væsentlig lavere end
de beløb, der normalt udbetales. Den formue-
indtægt, der vil medføre bortfald af pensionen,
svarer ved en 5 pct.s forrentning til en formue
på henholdsvis 268.000 kr., 212.000 kr. og
164.000 kr.

c. Fradragene i pensionen i forhold til
stigningerne i bruttoindtægten.

Når indtægten ved siden af pensionen stiger
fra den størrelse, hvor der netop kan bibehol-
des fuld pension (tabel 10) til den indtægt, hvor
pensionen netop er reduceret til sjettedelen (ta-
bel 12), falder pensionen gradvist fra højeste til
mindste pension, og totalindtægten kommer for
en stadig stigende del til at bestå af anden ind-
tægt end pension.

Totalindtægten, bestående af pension + an-
den indtægt, stiger imidlertid samtidig som følge
af, at fradraget i den offentlige pension normalt
ikke svarer til 100 pct. af indtægtsforøgelsen.
Den samlede virkning på totalindtægtens stør-
relse af stigningen i egen-indtægten i dette ind-
komstinterval som helhed fremgår af følgende
tabel.
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Tabel 14. Stigning i totalindtægt sammenholdt
med stigning i egen indtægt i intervallet, der be-
gynder, hvor fradrag i pensionen netop ikke
finder sted, og slutter, hvor pensionen er faldet

til sjettedelen.

procenttal vedrører hele det pågældende ind-
tægtsinterval under ét, men at der ved stignin-
ger i indtægten på forskellige trin af indkom-
sten er forskel på det nettoudbytte, pensionisten
får under hensyntagen til fradragsreglerne.

Trækkes de i sidste kolonne i tabel 14 anførte
procenttal fra 100, viser resultatet den gennem-
snitlige bruttofradragsrate, d.v.s. den procent,
hvormed pensionerne i gennemsnit reduceres
ved stigning i egen-indtægten i det interval, hvor
fradrag finder sted.

Også disse tal (fradragsprocenter) dækker na-
turligvis over betydelige variationer i den mar-
ginale bruttofradragsrate, d.v.s. nedslaget i pen-
sionen i procent af en vilkårlig forhøjelse af
bruttoindtægten inden for det relevante interval.
Dette er en følge såvel af de generelle fradrags-
reglers virkninger som af de specielle regler.
Beregninger viser, at fradragsprocenten varierer
mindre regelmæssigt, end tilfældet er for de i
loven fastsatte fradragsprocenter, der har rela-
tion til den beregnede indtægt. Kun for arbejds-
indtægter er der en god tilnærmelse mellem de
to sæt fradragsprocenter, hvorimod bruttorater-
ne for de øvrige indtægtsarter afviger betydeligt
fra lovens satser.

Generelt kan det dog siges, at bruttofradrags-
procenten - således som det også måtte forven-
tes ud fra reglerne om fradragene ved stigende
beregnet indtægt - er stigende med stigende
indkomst. I korte træk kan variationerne be-
skrives således:

Som det ses, vil fradragsreglerne for inde-
havere af formueindtægt betyde, at der praktisk
taget ikke bliver tale om nogen stigning i total-
indtægten, når egen-indtægten stiger fra det
punkt, hvor fradragsreglerne sætter ind, til sjet-
tedelsgrænsen. For personer med arbejdsindtægt
vil totalindtægten stige med V4-V3 af forøgel-
sen i egen-indtægten og for personer med tjene-
stemandspension noget mere. Endelig vil 55-60
pct. af stigningen i private pensionsindiægter
vise sig som stigning i totalindtægten. For tjene-
stemandspensionernes vedkommende må det
dog tilføjes, at reglernes udformning betyder, at
der i den første del af fradragsintervallet sker
en stigning i totalindtægten på ca. 80 pct. af
stigningen i egen-indtægten, medens der i resten
af intervallet praktisk taget ikke bliver tale om
nogen stigning i totalindtægten.

For alle indtægtsarterne gælder, at de anførte

/. Privat pension:
a. Ægtepar, begge ægtefæller pensionsberettige-

de: Stigende fra 25 pct. til knap 50 pct.

b. Ægtepar, kun den ene ægtefælle pensions-
berettiget: Stigende fra ca. 30 pct. til ca.
50 pct.

c. Enlige: Omkring 50 pct.

2. Tjenestemands pension:
a. Ægtepar, begge ægtefæller pensionsberettige-

de: Stigende fra 20 pct. til 100 pct. ved ca.
12.000 kr.

b. Ægtepar, kun den ene ægtefælle pensions-
berettiget: Stigende fra 20 pct. til 100 pct.
ved ca. 10.500 kr.

c. Enlige: Stigende fra 20 pct. til 100 pct. ved
ca. 7.000 kr.

27



3. Formueindtægt:
a. Ægtepar, begge ægtefæller pensionsberettige-

de: Stigende fra 60 pct. til 100 pct. ved ca.
8.500 kr.

b. Ægtepar, kun den ene a^gtefælle pensions-
berettiget: Stigende fra 60 pct. til 100 pct.
ved ca. 7.000 kr.

c. Enlige: Stigende fra 60 pct. til 100 pct. ved
ca. 4.500 kr.

4. Arbejdsindtægt:
a. Ægtepar, begge ægtefæller pensionsberettige-

de: Stigende fra 50 pct. til 84 pct.
b. Ægtepar, kun den ene ægtefælle pensions-

berettiget: Stigende fra ca, 50 pct. til 84 pct.
c. Enlige: Stigende fra 60 pct. til 84 pct.

2. Invalidepension.
For invalidepensionens vedkommende er der

foretaget tilsvarende beregninger som for folke-
pension og enkepension. Af hensyn til over-
skueligheden er beregningerne indskrænket til at
omfatte fire af de mulige kombinationer mel-
lem på den ene side højeste, mellemste og lave-
ste invalidepension og på den anden side enlige
og ægtepar, hvor henholdsvis den ene eller beg-
ge ægtefæller oppebærer invalidepension. De
udvalgte grupper, der er dem, som er hyppigst
forekommende, og som i øvrigt — især for de to
førstes vedkommende - er af særlig interesse i
forbindelse med forekomsten af egne indtægter,
er følgende:

a. Gift invalidepensionist med helt grundbeløb,
helt invaliditetsbeløb samt erhvervsudygtig-
hedsbeløb (højeste invalidepension), hvor
ægtefællen ikke er pensionsberettiget.

b. Gift invalidepensionist med helt grundbeløb
og helt invaliditetsbeløb (mellemste invalide-
pension), hvor ægtefællen ikke er pensions-
berettiget.

c. Enlig invalidepensionist med helt grundbe-
løb, helt invaliditetsbeløb og erhvervsudyg-
tighedsbeløb (højeste invalidepension).

d. Enlig invalidepensionist med helt grundbeløb
og helt invaliditetsbeløb (mellemste invalide-
pension).

For grundbeløbets vedkommende er regnet
med de fra 1. april 1966 gældende satser, som
udgør 6.048 kr. årligt for ægtepar, hvor kun

den ene ægtefælle er pensionsberettiget, samt
for enlige. For invaliditets- og erhvervsudygtig-
hedsbeløbet er regnet med de (endelige) satser,
som gælder fra 1. april 1967, dog reguleret ef-
ter pristallet for januar 1966. De to beløb er
lige store og udgør med den fra april 1966
gajldende pristalsregulering 3.024 kr. årligt for
enlige og for ægtepar, hvor kun den ene ægte-
fælle opfylder betingelserne for at få udbetalt
invalidepension.

Ved beregningerne er det forudsat, at invali-
ditetsbeløbet er fritaget for personlig indkomst-
beskatning. I øvrigt er forudsætningerne de
foran under C. anførte.

I de fire grupper af tilfælde udgør invalide-
pensionen maksimalt følgende beløb:

a. Gift invalidepensionist med højeste pension:

helt grundbeløb 6.048 kr.
ægteskabstillæg 816 kr.
helt invaliditetsbeløb 3.024 kr.
erhvervsudygtighedsbeløb 3.024 kr.

Invalidepension i alt 12.912 kr.

b. Gift invalidepensionist med mellemste pension:

helt grundbeløb 6.048 kr.
ægteskabstillæg 816 kr
helt invaliditetsbeløb 3.024 kr.

Invalidepension i alt 9.888 kr.

c. Enlig invalidepensionist med højeste pension:

helt grundbeløb 6.048 kr.
helt invaliditetsbeløb 3.024 kr.
erhvervsudygtighedsbeløb 3.024 kr.

Invalidepension i alt 12.096 kr.

d. Enlig invalidepensionist med mellemste pension:

helt grundbeløb 6.048 kr.
helt invaliditetsbeløb 3.024 kr.

Invalidepension i alt 9.072 kr.

Indtægtsreguleringen gælder alene grundbe-
løbet (og ægteskabstillægget), men ikke invali-
ditets- og erhvervsudygtighedsbeløbet. De i in-
validepensionslovens §§ 7 og 8 nævnte særlige
regler om nedsættelse af invalidepensionen i
forbindelse med tjenestemandspension og ulyk-
keserstatning får dog også virkning for er-
hvervsudygtighedsbeløbet.

Invalidepensionens minimum udgør således
for hver af de fire grupper og indtægtsarter
følgende beløb:
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Tjenestemands-
pension og

ulykkeserstatn.

kr.

Øvrige
indtægtsarter

kr.

a. Gift invalidepensionist
med højeste pension. 3.024 6.048

b. Gift invalidepensionist
m. mellemste pension 3.024 3.024

c. Enlig invalidepensio-
nist m. højeste pen-
sion 3.024 6.048

d. Enlig invalidepensio-
nist m. mellemste pen-
sion 3.024 3.024

På samme måde som for folke- og enkepen-
sionen er sammenhængen mellem bruttoindtægt
og invalidepension beregnet og gjort til gen-
stand for analyse.

Princippet for ændringen i invalidepensionens
størrelse ved stigende bruttoindtægt ses af de
følgende figurer 3a og 3b, der viser forskellene
mellem pensionerne, efter hvilken indtægtsart
der forekommer. Det fælles vandrette liniestyk-
ke, hvormed kurverne begynder ved lave brut-
toindtægter, svarer til den fulde invalidepension.
Kurverne begynder at falde ud for størrelsen af
den fradragsfri bruttoindtægt, og de falder ind-
til det ikke-indtægtsregulerede beløb, som i fi-
gur 3a er invaliditetsbeløb + erhvervsudygtig-
hedsbeløb, i figur 3b alene invaliditetsbeløbet.
Dog kan invalidepensionen ved højeste pension
(figur 3a) ved tjenestemandspensioner og ulyk-
keserstatninger også reduceres til invaliditets-
beløbet.

a. Indtægt uden fradrag i pensionen.

Ligesom ved folke- og enkepensionen er den
bruttoindtægt, der kan oppebæres ved siden af
fuld invalidepension, forskellig efter arten af
indtægten. Specielt for arbejdsindtægter gælder
for invalidepensionister lempeligere regler end
for folke- og enkepensionister, jfr. invalidepen-
sionslovens § 6, stk. 2c, hvorefter der for ar-
bejdsindtægter ses bort fra yderligere et beløb
svarende til 2/s af det fradragsfri beløb.

For grupperne med mellemste invalidepen-
sion, hvor forskellen fra folkepension kun be-
står i det skattefri invaliditetsbeløb, er grænser-

1. Privat pension 11.600 9.900 8.800 7.400
2. Tjenestemands-

pension 2.600 2.600 1.800 1.800
3. Formueindtægt 5.800 4.500 4.000 3.000
4. Arbejdsindtægt 12.100 11.100 8.400 6.800

Ved sammenligning af tabel 15 med tabel 10
(vedrørende folke- og enkepension) ses tydeligt
virkningen af de gunstigere regler vedrørende
arbejdsindtægt for invalidepensionister. Som
følge af disse bliver den fradragsfri bruttoind-
tægt ved personligt arbejde af nogenlunde sam-
me størrelse som indtægter fra private pensions-
ordninger, svarende for gifte til omkring 50 pct.
af en ikke-faglært arbejders gennemsnitlige års-
løn ved fuld beskæftigelse, for enlige til 30-40
pct. deraf.

Ved 5 pct.s forrentning svarer formueindtæg-
ten til en formue på følgende beløb:

a. Gift person med højeste invalide-
pension 114.000 kr.

b. Gift person med mellemste invalide-
pension 90.000 kr.

c. Enlig med højeste invalidepension . 80.000 kr.

d. Enlig med mellemste invalidepension 60.000 kr.
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Det fremgår af de anførte tal, at der i ar-
bejdsindtægt skal tjenes et beløb, der for giftes
vedkommende nogenlunde svarer til en fuld
arbejdsløn (for en ikke-faglært) og for enliges
vedkommende til omkring 80 pct. heraf, før
invalidepensionen er nedsat til minimum, som
ikke yderligere indtægtsreguleres. Private pen-
sionsindtægter skal være større, end hvad der
normalt forekommer, for at sådan nedsættelse
af invalidepensionen skal finde sted. Også for
tjenestemandspensioner og formueindtægter er
beløbene større, end tilfældet er for folke- og
enkepension, hvilket i øvrigt bl.a. må ses på

baggrund af, at invalidepensionens grundbeløb
helt skal være bortfaldet, medens folke- og en-
kepensionen blot skal falde til sjettedelsgrænsen.
Ved en 5 pct.s forrentning svarer de i tabel 17
anførte beløb for formueindtægt til en kapital
af følgende størrelse:

a. Gift person med højeste invalide-
pension 260.000 kr.

b. Gift person med mellemste invalide-
pension 234.000 kr.

c. Enlig med højeste invalidepension . 204.000 kr.

d. Enlig med mellemste invalidepension 184.000 kr.

Ligesom under afsnit a gælder her, at ind-
tægtsmarginen er betydeligt bredere, når er-
hvervsudygtighedsbeløbet oppebæres, d.v.s. ved
højeste invalidepension, end når der alene ydes
invaliditetsbeløb til grundbeløbet (mellemste in-
validepension). Som nævnt skyldes dette, at
skatten af erhvervsudygtighedsbeløbet medvir-
ker til at nedsætte den beregnede indtægt. Det
bemærkes i øvrigt, at arbejdsindtægt over en vis
grænse hovedsageligt vil være den ikke-pen-
sionsberettigede ægtefælles indtægt.

Forholdet mellem de i tabel 17 anførte brut-
toindtægter illustreres af følgende indekstal,
hvor arbejdsindtægt er sat = 100:

Indtægter ud over beløbene i tabel 17 med-
fører ikke yderligere reduktion i invalidepen-
sionen, som herefter uændret udgør de side 29
anførte minimumsbeløb. Lægges disse beløb til
tallene i tabel 17, fås følgende tal for den sam-
lede indtægt (invalidepension 4- andre indtæg-
ter):
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Tabel 18. Samlet indtægt (inkl. invalidepension)
ved nedsættelse af invalidepensionen til

minimum.

a.
Gift

person
med

højeste
invalide-
pension

kr.

b.
Gift

person
med

mellemste
invalide-
pension

kr.

Enlig
med

højeste
invalide-
pension

kr.

d.

Enlig
med

mellemste
invalide-
pension

kr.

c. Fradragene i invalidepensionen i forhold til
stigningerne i bruttoindtægten.

På samme måde som for folke- og enkepen-
sionens vedkommende har man i den følgende
tabel 19 angivet, hvorledes totalindtægten (be-
stående af egen-indtægt + invalidepension) vok-
ser, når egen-indtægten vokser fra den størrelse,
hvor der netop kan bibeholdes fuld pension
til det beløb, hvor pensionen netop er reduceret
til minimum, d.v.s. til de på side 29 angivne
beløb.

Tabellen viser generelt de samme træk, som
er fundet for folke- og enkepensionen, jfr. side
27, nemlig at formueindtægternes stigning prak-
tisk taget ikke medfører stigning i totalindtæg-
ten, at stigning i arbejdsindtægt og tjeneste-
mandspension i det pågældende interval som
helhed giver en stigning i totalindtægten på ca.
en trediedel, og at endelig stigningen i private
pensioner giver en stigning i totalindtægten på
55-60 pct.

Tallene er dog noget forskellige fra de om
folke- og enkepensionen anførte, hvilket især
skyldes, at invalidepensionens grundbeløb (og
erhvervsudygtighedsbeløb for tjenestemandspen-
sionister) skal falde til 0, medens folke- og enke-
pensionerne kun skal reduceres til sjettedels-
grænsen og derefter helt bortfalder.

Ligesom for folkepensionen gælder, at de an-
førte procenttal vedrører hele det pågældende
indtægtsinterval under ét, og at det udbytte, en
pensionist får af en stigning i indtægten, er for-
skelligt, alt efter hvor i intervallet indtægtsstig-
ningen finder sted.

Tabel 19. Stigning i totalindtægt sammenholdt
med stigning i egen indtægt i intervallet, der
begynder, hvor fradrag i pensionen netop ikke
finder sted, og slutter, hvor pensionen er faldet

til minimum.

Stigning i
egen-

indtægten
(tabel 1 7 -
tabel 15)

kr.

Stigning i
total-

indtægt
(tabel 18^-
tabel 16)

kr.

Stigning i
total-

indtægt
i pct. af

stigning i
egen-

indtægt

pct.

a. Gift person m. høje-
ste invalidepension:

1. Privat pension 17.400 10.536 61
2. Tjenestemands-

pension 14.900 5.012 34
3. Formueindtægt . . . . 7.200 236 3
4. Arbejdsindtægt 9.600 2.736 29

b. Gift person m. mel-
lemste invalidepension:

1. Privat pension 16.000 9.136 57
2. Tjenestemands-

pension 10.800 3.936 36
3. Formueindtægt . . . . 7.200 336 5
4. Arbejdsindtægt 9.600 2.736 29

c. Enlig med højeste
invalidepension:

1. Privat pension 13.000 6.952 53
2. Tjenestemands-

pension 12.200 3.128 26
3. Formueindtægt 6.200 152 2
4. Arbejdsindtægt 8.300 2.252 27

Nedgangen i pensionen i forhold til en stig-
ning i bruttoindtægten er foran side 27 betegnet
som bruttofradragsraten. Ved at trække tallene
i sidste kolonne i tabel 19 fra 100, fås den gen-
nemsnitlige bruttofradragsrate for det omhand-
lede indtægtsinterval. Ligesom ved folke- og
enkepensionen dækker disse gennemsnitsrater
over marginale bruttofradragsrater af stærkt
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varierende størrelser, selv om det generelle træk
- stigning med øgede indtægter — dog er ganske
tydelig.

1. For private pensionsindtcegter kommer f ra-
dragsprocenten ligesom ved folkepensionen kun
i enkelte tilfælde over 50 pct., og den er gen-
nemgående lavere for gifte invalidepensionister
end for enlige.

2. Ved tjenestemandspensionen er fradrags-
raten for lavere indtægter omkring 20 pct., men
den stiger til 100 pct. og lidt derover ved føl-
gende bruttoindtægter:

a. Gift person med højeste invalide-
pension ca. 12.500 kr.

b. Gift person med mellemste invalide-
pension ca. 10.500 kr.

c. Enlig med højeste invalidepen-
sion ca. 8.500 kr.

d. Enlig med mellemste invalidepen-
sion ca. 7.000 kr.

3. For formueindtægter begynder fradraget
med 60 pct. og når 100 pct. ved følgende ind-
tægtsbeløb:

a. Gift person med højeste invalide-
pension ca. 8.000 kr.

b. Gift person med mellemste invalide-
pension ca. 7.000 kr.

c. Enlig person med højeste invalide-
pension ca. 6.500 kr.

d. Enlig person med mellemste inva-
lidepension ca. 5.500 kr.

4. For arbejdsindtægter er fradragsraten sti-
gende fra 60 til 84 pct. ligesom for folkepen-
sionen.

3. Pensionstillægget.
Medens de foran under 1 og 2 omtalte al-

mindelige fradragsregler for folke-, invalide- og
enkepension fra 1. april 1970 alene vedrører
personer, der ikke er fyldt 67 år, vil reglerne
om fradrag i pensionstillægget som følge af
forekomsten af indtægter ud over pensionen,
også efter denne dato gælde for alle modtagere
af sociale pensioner. Dette betyder, at kredsen
af personer, for hvem disse regler kan have be-
tydning, er langt større end den kreds, der
fremover kan blive påvirket af de almindelige
fradragsbestemmelser. Samtidig er det dog klart,
at bestemmelserne har særlig betydning for per-
soner under 67 år, idet der for denne kreds

Tabel 20. Det årlige pensionstillæg eksklusiv
sygekassekontingent.

fortsat vil eksistere to af hinanden helt uafhæn-
gige fradragssystemer, der virker i forbindelse
med pensionsudbetalingen.

Reglerne om fradrag i pensionstillægget refe-
rerer sig, jfr. kapitel I, afsnit A 2, til pensioni-
stens samlede indtægt, bortset fra pensionen,
uden fradrag for skatter og kontingenter og
uden hensyn til indtægtsarten. I overensstem-
melse med tillæggets formål er fradragsreglerne
udformet således, at der kun sker udbetaling til
pensionister med en lav indtægt ved siden af
pensionen.

I ovenstående tabel 20 er anført pensions-
tillæggets størrelse fra 1. april 1967, dog med
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den pr. 1. april 1966 gældende pristalsregule-
ring (pristal 116). Tabellen omfatter den faste
del af pensionstillægget, således at der til tillæg-
get skal lægges det til enhver tid gældende syge-
kassekontingent for medlemsskab af gruppe A
i den stedlige sygekasse. Da fradragsreglerne
også har virkning for sygekassekontingentet, er
beregningen af det faste tillæg ført ned under
Okr.

Den indtægt, der medfører pensionstillæg-
gets fuldstændige bortfald, afhænger af syge-
kassekontingentets størrelse. Går man f.eks. ud
fra et kontingent på 19 kr. mdl. pr. medlem,
sker bortfald af pensionstillæg ved følgende
indtægtsbeløb:

Invalidepension:

Ægtepar
Enlige

4.200 kr.
3.300 kr.

Den højeste indtægt, der kan oppebæres ved
siden af pensionen, uden at fradrag i pensions-
tillægget finder sted, udgør for:

Ægtepar
Enlige

1.700 kr.
1.200 kr.

I det indtægtsinterval, hvor nedsættelsen af
pensionstillægget finder sted, sker reduktionen
i alle tilfælde netop med 60 kr. for hver ind-
tægtsstigning på 100 kr. Efter den foran an-
vendte definition er fradragene her udtrykt ved
bruttofradragsraten 60 pct.

Som omtalt har bestemmelserne en ganske
særlig betydning for de pensionister, der fortsat
vil være undergivet de almindelige fradragsreg-
ler, fordi de ikke er fyldt 67 år. Det er her af

1. Privat pension 11.200 10.000 7.500
2. Tjenestemandspension 2.700 2.700 1.900
3. Formueindtægt 5.600 4.600 3.100
4. Arbejdsindtægt 8.500 7.100 4.100

Gift
person

med
i højeste
| invalide-
pension

kr.

b.
Gift

person
med

mellemste
invalide-
pension

kr.

Enlig
med

højeste
invalide-
pension

kr.

d.

Enlig
med

mellemste
invalide-
pension

kr.

1. Privat pension . 11.700
2. Tjenestemands-

pension 2.700
3. Formueindtægt 5.900

10.000 8.900 7.500

2.700
4.600

4. Arbejdsindtægt 12.200 11.200

1.900
4.100
8.500

1.900
3.100
6.900

interesse at sammenholde den indtægt, hvorved
pensionstillægget netop helt er bortfaldet som
følge af de her gældende fradragsregler med
den indtægt, Ved hvilken de almindelige fra-
dragsregler sætter ind. Sidstnævnte grænser, der
er anført foran, svarer til de i tabel 10 og 15
foran nævnte beløb forhøjet med 100 kr.

Det vil heraf ses, at der i nogle ganske en-
kelte situationer vil kunne blive tale om, at de
to sæt fradragsregler virker samtidig. Dette gæl-
der for enlige tjenestemandspensionister, hvis
pension andrager mellem 1.900 kr. og 3.300
kr., for ægtepar med tjenestemandspension
mellem 2.700 og 4.200 kr. samt for enlige
med formueindtægt i intervallet 3.100-3.300
kr.

For tjenestemandspensionisterne er det alene
bestemmelsen om, at pensionens grundbeløb re-
duceres med 20 pct. af det indtægtsbeløb, der
overstiger 2/3 af det fradragsfri beløb, der kan
komme til anvendelse samtidig med nedsættel-
sen af pensionstillægget. Den faktiske samlede
fradragsprocent vil derfor ikke kunne overskri-
de 80 pct.

For de nævnte formueindkomster — som gan-
ske vist kun omfatter et meget kort indtægtsin-
terval - vil begge de to almindelige sæt fra-
dragsregler for henholdsvis pensionstillæg og
den egentlige sociale pensionsydelse derimod
kunne virke med fuld styrke på samme tid. I
disse specielle tilfælde vil en indtægtsstigning
derfor kunne komme til at bevirke en større
nedgang i den udbetalte pension.
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KAPITEL IV.

Ændringer af fradragsreglerne for pensionernes grundbeløb

Indledning.
På grundlag af den i de foregående kapitler

givne beskrivelse af det gældende fradragssy-
stem kan der opstilles forskellige muligheder
for forenklinger og lempelser. Disse mulighe-
der vil i det følgende blive omtalt og diskute-
ret med henblik på at tilvejebringe de mest
hensigtsmæssige forslag til ændringer i de gæl-
dende bestemmelser.

Under udvalgets arbejde er visse grundlæg-
gende forudsætninger for fradragssystemet ble-
vet ændret som følge af den påbegyndte skatte-
reform, der bl.a. betyder en ændring af begre-
bet skattepligtig indtægt. Dette har rejst en
række problemer, som ikke ved udvalgets ned-
sættelse kunne anses for særlig aktuelle. Ud-
valget har anset det for naturligt og nødven-
digt, at disse problemer blev inddraget i dets
overvejelser, hvorfor skattereformens betydning
for udvalgets arbejde er behandlet indlednings-
vis.

Den i de foranstående kapitler givne beskri-
velse viser dels, hvilke af de gældende fra-
dragsregler der hyppigst finder anvendelse, dels
hvilke regler, der i særlig grad virker hæm-
mende på interessen for at sikre indtægter ud-
over pensionen. Endelig giver gennemgangen
baggrund for en overvejelse af, hvorvidt de mo-
tiver, der har ligget bag reglernes udformning,
stadig gør sig gældende, eller hvorvidt de i
større eller mindre omfang er faldet bort eller
ændret, bl.a. efter at den største gruppe af pen-
sionisterne, nemlig dem på 67 år og derover,
fra 1. april 1970 helt vil være undtaget fra fra-
dragsreglerne for pensionen.

På denne baggrund falder udvalgets over-
vejelser naturligt i to dele. Den ene del vedrø-
rer spørgsmålet om en generel ændring af ind-

tægt sb er egningen fra den nu anvendte beregne-
de indkomst, i hvilken der især er foretaget fra-
drag for betalte personlige skatter, kontingenter
m.v., til et nyt indtægtsbegreb, i hvilke sådanne
fradrag ikke foretages. Dette skyldes dels hen-
synet til at gøre pensionsberegningen lettere for-
ståelig, dels ændringer, som eventuelt nødven-
diggøres af skattereformen. I forbindelse her-
med må overvejes spørgsmålene om det fra-
dragsfri beløbs størrelse og om den procent,
med hvilken indtægter udover det fradragsfri
beløb reducerer pensionerne.

Den anden del vedrører spørgsmålet om, i
hvilket omfang man kan og bør søge flere eller
færre af de forskellige specialregler for ind-
tægtsberegningen ændret eller afskaffet med
henblik på at tilvejebringe en mere forenklet
indtægtsberegning, kombineret med en større
eller mindre grad af lempelse for en eller flere
indtægtsarter.

Medens det sidstnævnte punkt i det store og
hele kan gennemarbejdes uden større vanskelig-
heder, når det første er løst, rejser dette første
spørgsmål - om det anvendte indkomstbegreb
- en række problemer. Af betydning er her,
hvorvidt fortsat eksistens af pensionstillægget
gør en ensartet indtægtsberegning for grundbe-
løb og pensionstillæg ønskelig. Hertil kommer
endvidere spørgsmålet om, hvorvidt fremkom-
sten af indtægtsberegningen vedrørende bolig-
sikringen betyder, at en — med denne ordning
- fælles, ensartet løsning bør tilstræbes. Ind-
tægtsberegningen set i forhold til skatterefor-
men er imidlertid i denne forbindelse hoved-
problemet, der nødvendiggør, at spørgsmålet
overvejes, uanset om man i en eventuel æn-
dring mener at kunne påvise en egentlig for-
enkling af systemet.
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A. Skattereformens betydning for
indtægtsberegningen.

/. Indledning.
Begreberne skattepligtig indkomst og bereg-

net indkomst er begge udtryk for en persons
økonomiske evne, men er i øvrigt ikke sam-
menfaldende i den gældende lovgivning, (en
række af de gældende fradrag ved beregning
af den skattepligtige indtægt gælder ikke ved
pensionsberegningen). Desuagtet kan man næp-
pe se bort fra, at der på en række betydnings-
fulde punkter faktisk har været tale om sam-
menfald. Dette gælder især fradragene for skat-
ter og kontingenter. Principielt har det utvivl-
somt været forudsat, at begreberne skulle være
sammenfaldende, så langt det var praktisk og
kunne anses for rimeligt, således at der i enhver
situation, hvor ikke andet er bestemt, har været
en forhåndsformodning for, at beregnet indtægt
i pensionslovgivningen fremkommer på samme
måde som skattepligtig indkomst.

Efter skattereformen vil begrebet skatteplig-
tig indtægt blive radikalt ændret. Dels vil de
væsentligste af de gældende fradrag i indtæg-
ten falde bort, dels ophæves med kildeskattens
indførelse den tidsmæssige forskydning mellem
indtjening og skattebetaling, således at bereg-
ningsgrundlaget ved skattebetaling bliver den
løbende indkomst, medens det tidligere har
været indkomsten i det nærmest forudgående
kalenderår. Begge disse ændringer må give an-
ledning til overvejelser vedrørende opgørelsen,
af beregnet indtægt i pensionslovgivningen.

Det ønskelige i, at der tages hensyn til disse
ændringer ved tilrettelæggelsen af fradragsreg-
1erne i det fremtidige pensionssystem, rejser
imidlertid visse problemer, fordi skattereformen
gennemføres i etaper. Således vil ændringerne i
reglerne om fradrag i indtægten ske fra 1968
(ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst
for 1967), medens samtidigheden mellem ind-
tjening og skattebetaling - overgangen til kilde-
skat — forventes gennemført fra 1. januar
19691). Umiddelbart synes dette eventuelt at
kunne rejse behov for ændring af de generelle
beregningsregler i pensionslovgivningen i to
tempi afpasset efter de tilsvarende tempi i skat-
tereformen.

En sådan fremgangsmåde er imidlertid efter
udvalgets opfattelse ikke anbefalelsesværdig.

Dels vil det administrativt være besværligt to
gange med kort mellemrum at skulle ændre
systemet og dermed administrationen af en vig-
tig del af den sociale lovgivning, dels vil sådan-
ne ændringer hver for sig antagelig skulle fore-
tages således, at ingen - eller i hvert fald næ-
sten ingen - kan blive ringere stillet end før.
Dette vil uundgåeligt medføre større lempelser
i systemet end en enkelt samlet ændring samti-
dig med, at det vil være vanskeligt eller umu-
ligt at sikre, at lempelserne bliver rimeligt for-
delt på indtægtsstørrelser og indtægtsarter.

Endelig må det erindres, at fradragsreglerne
i pensionslovgivningen for personer over 67 år
først falder endeligt bort fra 1. april 1970. Så-
fremt ændringer derfor sættes i kraft før dette
tidspunkt, må der forventes fremsat krav om, at
de får virkning for en langt større personkreds
end de i kapitel II nævnte ca. 165.000 perso-
ner, nemlig for yderligere alle pensionister over
67 år. De økonomiske virkninger heraf vil for
perioden indtil 1970 være betydelige og vil æn-
dre den linie for udgiftsudviklingen indtil
1970/71, der blev fastlagt ved loven af 1964
om ophævelse af fradragsreglerne for personer,
der er fyldt 67 år.

Som det fremgår af de ovenfor anførte be-
mærkninger, ville det, uanset om der i øvrigt
ikke have været ønske om at foretage æn-
dringer i de gældende fradragsregler, være
nødvendigt at undersøge de konsekvenser for
disse regler, der måtte følge af skattereformen.
Såfremt en sådan undersøgelse skulle vise, at
det gældende system af fradragsregler ikke
kunne opretholdes uændret, måtte de nødven-
dige lovændringer gennemføres. Man må der-
for først behandle dette problem, idet udform-
ningen af de øvrige fradragsregler naturligvis
vil være påvirket af indtægtsbegrebets indhold.

2. Bortfald af fradrag for skatter og kon-
tingenter2).

Ved pensionsberegningen foretages en sær-
skilt opgørelse af hver enkelt indtægtsart, hvor-
efter indtægtsbeløbene bliver reduceret (even-
tuelt forhøjet ved formueindtægter) med såvel
de specielle som de generelle fradrag. Dette sid-
ste omfatter personlige skatter og fradragsberet-
tigede udgifter til forsikringer. De enkelte ind-
tægtsarter — eventuelt reduceret med udgifter
ved indtægtserhvervelsen, men ikke med det

l) Efter betænkningens færdiggørelse er datoen
ændret til 1. januar 1970. Dette får dog ingen be-
tydning for det i det følgende anførte.

2) Efter betænkningens færdiggørelse er der frem-
kommet forslag og overvejelser, der på visse punk-
ter vil kunne begrænse fradragsbortfaldet.
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faste lønmodtagerfradrag (lønmodtagerfradrag
A) - indgår hver for sig i beregningen.

Udgangspunktet er således den totale ind-
tægt. Dette beløb vil, som det fremgår af det i
indledningen anførte, være lige så let at kon-
statere i 1968 som hidtil, enten på grundlag af
særlige oplysninger eller direkte fra selvangivel-
sen for 1967.

Med hensyn til de specielle fradrag (tillæg)
efter pensionslovgivningen har de ændrede lig-
ningsregler fra 1968 heller ingen betydning,
idet disse fradrag (og tillæg) i alle tilfælde be-
regnes uden forbindelse med ligningsarbejdet.

Problemer opstår alene på grund af bestem-
melsen om, at der ved indtægtsopgørelsen fra-
drages »skatter samt udgifter til kontingenter i
anledning af medlemsskab i ulykkes-, syge-, be-
gravelses- og arbejdsløshedsforsikringen«.

De nævnte beløb har hidtil været fradragsbe-
rettigede ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst.

Efter skattereformen bortfalder fradragsret-
ten for skatter fra skatteåret 1968-69, jfr. lig-
ningsloven af 19. december 1967. Fradragene
for kontingenter til ulykkes-, syge-, begravelses-
og arbejdsløshedsforsikringen må forventes at
forsvinde som selvstændige fradragsposter på
indkomstopgørelsen ved kildeskattens gennem-
førelse (formentlig fra 1. januar 1969), idet de
ifølge kildeskattelovens §§ 24-25 skal indgå i
de nye standardfradrag og lønmodtagerfradrag.

De hidtidige skattefradrag vil herefter fra og
med indkomstopgørelsen for 1967 forsvinde fra
selvangivelserne. Imidlertid bestemmer lignings-
loven af 1967 i § 3, stk. 8, at de indkomstplig-
tige til brug ved beregningen af et eventuelt re-
guleringsfradrag skal oplyse de i indkomståret
(1967) betalte personlige skatter på et særligt
skema.

Skattereformen vil således ikke i 1968 med-
føre nogen ændring i forhold til tidligere i kom-
munernes oplysninger om betalte skatter og
kontingenter. Kommunernes mulighed for at
foretage pensionsberegningen på samme måde
som hidtil vil således ikke blive berørt i 1968.
Under hensyn hertil synes de i indledningen
anførte hensyn at føre til, at de gældende reg-
ler for pensionsberegningen med fordel kan op-
retholdes uændret i 1968.

Indkomstopgørelsen for de følgende år (fra
og med 1968) vil derimod hverken på selvan-
givelsen eller på et særligt skema indeholde op-
lysninger om betalte personlige skatter. Det be-
tyder dog ikke, at indtægtsbegrebet for pen-

sionsberegningen nødvendigvis må ændres fra
1969, idet selvangivelsens skatteoplysninger ik-
ke hidtil har været tilstrækkelige i denne for-
bindelse. Den på selvangivelsen anførte skatte-
post er uspecificeret og omfatter således også
folkepensionsbidraget, medens det i relation til
pensionsberegningen fradragsberettigede beløb
ikke omfatter folkepensionsbidraget. Beløbet
for betalte personlige skatter har således tid-
ligere i vidt omfang måtte tilvejebringes fra den
pågældende selv eller fra den lokale skattemyn-
dighed.

Medens oplysninger om kontingentbetaling
fortsat findes på selvangivelsen for 1967, vides
det endnu ikke, hvorvidt de vil forsvinde fra
den følgende selvangivelse (for 1968) Såfremt
kildeskattens ikrafttræden udskydes til 1. ja-
nuar 1970, må man antage, at disse oplysninger
vil blive bevaret endnu et år, men træder kilde-
skatten, som hidtil forudsat, i kraft fra 1. ja-
nuar 1969, må beløbet forventes at udgå af
selvangivelsen for året 1968. Heller ikke dette
kan imidlertid være afgørende for en eventuel
ændring i indkomstbegrebet, idet kontingentop-
lysningerne hidtil i mange tilfælde af tidsmæs-
sige grunde ikke har kunnet tilvejebringes fra
pensionisternes selvangivelse. De større kom-
muner (herunder Københavns kommune) får
disse oplysninger fra pensionisterne selv.

Selv om ændringen af skattelovgivningens
indtægtsbegreb fra 1969 (indkomsten i 1968)
uden samtidig ændring af indtægtsbegrebet i
pensionslovgivningen må antages at ville med-
føre visse vanskeligheder ved pensionsbereg-
ningen, er der ingen tvivl om, at det er muligt
i en kortere eller længere tid at opretholde det
nuværende system.

3. Kildeskat.
Ved indførelsen af kildeskat, jfr. lov nr. 100

af 31. marts 1967 om opkrævning af indkomst-
og formueskat for personer m.v., sker der påny
væsentlige beskatningsmæssige ændringer, som
på forhånd kan tænkes at måtte få virkninger
ved pensionsberegningen.

Udover de beskatningsmæssige ændringer,
der foran er omtalt, vil kildeskatteloven med-
føre to ændringer, der især kan være af betyd-
ning i forhold til pensionsberegningen, nemlig
dels at selvangivelse i en række tilfælde, der
må antages at dække et stort antal pensionister,
kan undlades, dels at grundlaget for beskatnin-
gen ændres fra at være indtægten i det fore-
gående år til at være den løbende indtægt.
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4. Analyse af problemet.
Da spørgsmålet om virkningen på pensions-

beregningen af skattefradragsrettens bortfald
allerede er omtalt i afsnit 2, synes problemet
for pensionslovgivningen herefter at indeholde
følgende punkter:

a. Hvilken indkomstperiode der skal finde
anvendelse.

b. Hvorvidt de fra 1968 gennemførte æn-
dringer i skattelovgivningens indtægtsbegreb
skal finde anvendelse ved pensionsberegningen
fra 1969 eller senere, i hvilken forbindelse der
naturligvis må tages et specielt hensyn til, om
kildeskattelovens ikrafttræden eventuelt i sær-
lig grad vanskeliggør opretholdelse af den hid-
til anvendte ordning.

Ad a. Indkomstperiode.
Selv om skatten i fremtiden i princippet skal

opkræves på basis af den løbende indkomst, er
der tale om en ret grov indkomstvurdering, der
skal tjene det formål at sikre, at den løbende
erlagte skat nærmest muligt svarer til den skat,
der skal betales af den faktiske indtægt. Den
egentlige indtægtsopgørelse - hvad enten denne
er kombineret med selvangivelse eller ej - ved-
rører altså fortsat det foregående kalenderår.
Det synes at betyde, at det skulle være muligt
at anvende den løbende indlægt ved pensions-
beregningen.

Begrundelsen for som generel regel at an-
vende den løbende indtægt ved pensionsbereg-
ningen måtte være, at der derved kunne til-
vejebringes samme indtægtsgrundlag som ved
skatteberegningen. Det er klart, at dette må an-
ses for ønskeligt, idet det derved vil blive gan-
ske de samme beløb, der bestemmer betaling af
skatter og nedsættelse af pensionen.

Forholdene viser på den anden side, at en
fremgangsmåde, der svarer til den nuværende
- med hovedvægten lagt på indtægten fra for-
rige år, (men med en relativt vidtgående mu-
lighed for omregning, når der indtræffer væ-
sentlige indtægtsændringer) - teknisk set vil væ-
re at foretrække.

Herved får hele denne beregning det nødven-
dige faste grundlag, som ikke ville kunne opnås
ved en foreløbig indkomstansættelse. Efter pen-
sionslovgivningen har det også hidtil været så-
ledes, at mere end midlertidige indkomstæn-
dringer når som helst i årets løb skal kunne
give sig udslag i omregning af pensionens stør-
relse. Når indtægten ændres så meget, at skatte-

grundlaget (den løbende indtægt) og grundla-
get for pensionsberegningen (forrige års ind-
tægt) bliver meget forskellige, skulle allerede
de bestående regler sikre, at en omregning fin-
der sted. (Dette har i øvrigt efter de gældende
regler betydet, at grundlaget for skatte- og pen-
sionsberegningen fjernes fra hinanden). Ende-
lig må det understreges, at en beregning, der
altid skal foretages efter den løbende indtægt,
utvivlsomt vil give anledning til forholdsvis
mange omregninger i årets løb - men disse kan
senere vise sig ikke at have været holdbare,
således at der måtte foretages nye korrektioner.
Dette vil blive undgået, når det som hovedprin-
cip fastholdes, at beregningsgrundlaget er for-
rige års indtægt, men at omregning - på sam-
me måde som hidtil - skal finde sted, når for-
holdene taler herfor.

Ad b. Ændringstidspunkt.
Som foran anført, findes det både rimeligt

og praktisk at bevare det hidtil gældende be-
regningssystem med fradrag for udgifter til
skatter m.v. i 1968 (indtægt 1967). Spørgsmå-
let er betydelig mere usikkert, når det drejer
sig om 1969 eller 1970, hvor den samlede æn-
dring af skattesystemet er gennemført, men
hvor det teknisk vil være muligt at opretholde
det hidtidige indtægtsbegreb. Afgørende i den-
ne forbindelse må derfor være en vurdering af
de fordele og ulemper, der følger med de to
muligheder.

5. Indtægtsbegrebet.
Problemet om indtægtsberegning med eller

uden fradrag for skatter m.v. har - efter hvad
der kan ses - ikke været behandlet af de for-
skellige udvalg eller kommissioner, der i de sid-
ste 20-25 år har beskæftiget sig med fradrags-
reglerne. Dette skyldes utvivlsomt især dels, at
overensstemmelsen med skattelovgivningens
regler på dette punkt har været anset for en
fuldtud tilstrækkelig begrundelse for reglernes
formulering, dels at skattebeløb betalt af per-
soner med sociale pensioner først i de senere
år - efter at stærkt lempede fradragsregler har
muliggjort, at selv ret store indtægter kan kom-
bineres med indtægtsbestemte pensioner - har
kunnet få en sådan størrelse, at spørgsmålet
om fradrag eller ikke fradrag er afgørende for
pensionens størrelse.

I det omfang, det første af de nævnte argu-
menter (overensstemmelse med skattelovgivnin-
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gens indtægtsbegreb) fortsat er af betydning, er
der samtidig en begrundelse for, at bortfaldet
af fradragsret for skatter og visse kontingenter
i skattelovgivningen samtidig må medføre bort-
fald af disse fradrag ved beregningen af de ind-
tægtsbestemte sociale pensioner.

Ønsket om at opretholde ensartethed i skatte-
lovgivningen og pensionslovgivningen kan imid-
lertid næppe alene begrunde en ændring i pen-
sionsberegningen, idet der kun er mindre tek-
niske argumenter (bortfald af oplysninger om
skatter m.v. på selvangivelsen) mod at videre-
føre den hidtidige beregningsmåde.

Der har ikke igennem årene på dette punkt
været fremført nogen afgørende kritik mod det
eksisterende system, der vel tværtimod af man-
ge er anset for ganske tilfredsstillende, fordi en
stigning i den direkte beskatning samtidig -
for personer med nedsat indtægtsbestemt pen-
sion - medfører en øget pensionsydelse på
grund af skattefradragsretten ved pensionsbe-
regningen. Dette kan udtrykkes således, at pen-
sionerne betaler en del af skatterne. Argumen-
tet er dog næppe holdbart, da situationen ikke
dækker personer med indtægter under det fra-
dragsfri beløb. Det kan ikke være noget hold-
bart socialpolitisk argument, at en speciel for-
del af denne art skal gøre sig gældende for per-
soner med højere samlede indtægter, men ikke
virke for grupper med lavere indtægter.

Andre grunde taler klart for, at pensionsord-
ningen i den form, den har i dag, bør have et
ændret indtægtsbegreb som grundlag for pen-
sionsberegningen. Det må således både af ad-
ministrative grunde og af hensyn til pensioni-
sterne anses for ønskeligt, at beregningsgrund-
laget for pensionstillæg og for grundpensioner-
ne bliver det samme. Da man næppe kan tæn-
ke sig en ændring af pensionstillægsberegnin-
gen, hvor der allerede anvendes indtægt uden
fradrag for skatter og kontingenter, må en
eventuel tilpasning ske på beregningsmåden for
grundbeløbet. Det må endvidere antages, at en
ændring, hvorved fradraget for skatter og kon-
tingenter falder bort, vil gøre det væsentligt
nemmere for den enkelte pensionist selv at be-
regne og forstå, hvor meget han har ret til at
få udbetalt i pension. Som forholdene er i dag,
vil personer med lidt mere komplicerede ind-
komstforhold praktisk taget aldrig være i stand
til selv at bedømme størrelsen af den pension,
de har ret til.

Det må herved erindres, at det gældende sy-

stem virker mindre heldigt for personer med
nedsat indtægtsbestemt pension ved flytning af
en større eller mindre del af beskatningen fra
direkte til indirekte skatter. Nedgangen i de di-
rekte skatter vil da - via fradragsbestemmelsen
- medføre en forhøjelse af den beregnede ind-
tægt og en deraf følgende nedgang i pensionen,
medens forøgelsen af den indirekte beskatning
ikke i sig selv medfører nogen pensionsmæssig
kompensation.

Skattefradraget har endelig betydning for de
faktisk eksisterende forskelle i fradragene i pen-
sionen for forskellige indtægtsarter. De gælden-
de generelle fradragsregler bestemmer, at der
for indtægter over det fradragsfri beløb sker
fradrag i pensionen med en procentsats, som
successivt stiger fra 60 pct. til 72 pct. til 84 pct.
Fradragsprocenterne for private pensionsind-
tægter, pensionsindtægter fra ansættelse i of-
fentlige stillinger og formueindtægter bliver
imidlertid af en anden størrelse som følge af
specialreglerne. Udregnet under hensyn hertil,
men uden hensyntagen til fradraget for skatter
og kontingenter bliver procenterne følgende i
de tre fradragsintervaller:

1. interval (60 pct.) . . .
2. interval (72 pct.) . . .
3. interval (84 pct.) . . .

Pri-
vate
pen-

sioner

pct.

42
50
59

Offent-
lige
pen-

sioner

pct.

80

92
104

For-
mue-
ind-

tægter

pct.

75
90

105

Ar-
be jds-
ind-
tægt

pct.

60
72
84

Sammenlignes disse tal med de fradragsrater
i forhold til bruttoindtægten, som er omtalt i
kapitel III, ses en ret god overensstemmelse for
arbejdsindtægt, hvorimod der er mange afvigel-
ser for de øvrige indtægtsarter. Disse afvigelser
skyldes — bortset fra enkelte afrundinger, der
må betragtes som mere tilfældige — virkninger
af skattefradragene.

For private pensionsindtægter viser det sig,
at fradragsprocenterne er væsentligt lavere end
de foran anførte tal, hvilket i ganske særlig
grad er tilfældet for de højere indtægter. Dette
skyldes de stigende beskatningsprocenter, der
her sætter ind, medens afvigelserne er relativt
små for de lavere pensionsindtægter og for ar-
bejdsindtægter, der størrelsesmæssigt befinder
sig i det område, hvor proportionalskatten er
gældende.
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På den anden side ser man, at fradragspro-
centerne i forhold til bruttoindtægten i en ræk-
ke tilfælde er større for formueindtægter, end
de skulle være efter de anførte tal. Baggrunden
herfor er især, at fradraget i forhold til brutto-
indtægten bliver over 100 pct. Når totalind-
tægten (social pension + formueindtægt) så-
ledes falder ved stigende formueindtægt, går
skatten samtidig ned, hvilket betyder, at den
beregnede indtægt må stige (skattefradraget bli-
ver mindre), og derved sker et yderligere fald
i den udbetalte pension. Derved når man i nog-
le tilfælde op på en bruttofradragsprocent på
118.

6. Konklusion.
Alt i alt taler de anførte bemærkninger for,

at beregningsreglerne vedrørende de sociale
pensionsydelser bør følge ændringerne i skatte-
lovgivningen. Udvalget finder, at argumenterne
herfor har en så betydelig vægt, at en sådan
ændring må anbefales.

De forskellige overvejelser, der fører til det-
te synspunkt, bygger på en forudsætning om,
at fradragsretten for såvel statslige som kom-
munale skatter bortfalder, således som det er
bestemt i den gældende ligningslov. Såfremt det
i skattelovgivningen bestemmes, at skattefra-
dragsretten skal bibeholdes for kommunale
skatter, må det afgøres, om dette skal have kon-
sekvenser for pensionslovgivningens fradrags-
regler. Det forekommer her udvalget at være
af betydning, at de argumenter, der fører til
den anførte konklusion, taler imod at bevare
fradraget for de kommunale skatter på dette
område. Indtægtsgrundlaget for grundbeløb og
pensionstillæg vil i så fald ikke blive det sam-
me, den større mulighed for, at den enkelte
selv kan beregne sin pension, vil forsvinde, og
det vil ikke være muligt at garantere mod ure-
gelmæssigheder i fradragsprocenten ved forskel-
lige indtægter. Af disse grunde har udvalget ik-
ke i sine følgende overvejelser medtaget mulig-
heden for at bibeholde fradrag for kommunale
skatter, men har udelukkende behandlet virk-
ningen af helt at afskaffe fradraget for stats-
skatter og kommunale skatter under ét. Hertil
skal i øvrigt føjes, at problemet er fremkommet
på et så relativt sent tidspunkt, at en fuldstæn-
dig omlægning af det følgende arbejde ville ha-
ve været nødvendigt, såfremt hensyn hertil skul-
le være taget.

Der er ikke ved konklusionen om ændring

af beregningsgrundlaget taget stilling til, fra
hvilket tidspunkt ændringen bør gennemføres,
bortset fra at det ikke, jfr. afsnit 2, bør være
fra 1968 (indtægten i 1967). Da baggrunden
herfor var, at kildeskattens ikrafttræden even-
tuelt ville medføre yderligere ændringer, må
dette tages op til fornyet prøvelse, når der ef-
ter det foran i afsnit 4 påviste ligger klart, at
der ikke er nogen nødvendighed for nye lov-
ændringer fra 1969.

Det afgørende på dette punkt synes herefter
at være, at den omhandlede ændring må skulle
finde sted samtidig med de øvrige ændringer i
fradragsreglerne, som måtte blive resultatet af
overvejelserne.

De forskellige ændringer må, når henses til,
at forenklingen af reglerne efter kommissoriet
kan kombineres med en lempelse, kunne med-
føre visse merudgifter. Disse merudgifter er
knyttet til de ca. 165.000 personer under 67 år,
der modtager sociale pensionsydelser, samt til
de øvrige personer under denne alder, der kun-
ne tænkes at ville få ret til pension som følge
af en lempelse. Hvis ændringerne gennemføres
før 1. april 1970, vil merudgifterne blive me-
get væsentligt forøgede, idet de ændrede regler
da også vil komme personer, der er fyldt 67
år, til gode. Det må anses for ganske utænke-
ligt, at reglerne skulle kunne ændres alene for
personer under 67 år, så længe der endnu er
fradragsregler for personer over 67 år. En så-
dan ordning ville ikke alene støde på modstand
fra pensionisterne, men ville samtidig i admini-
strativ henseende være overordentlig vanskelig
at arbejde med.

Under hensyn hertil - samt for ikke at bry-
de det skema for udgiftsudviklingen på vejen
mod den fulde folkepension, der blev lagt i
1964 - finder udvalget det mest hensigtsmæs-
sigt, at ændringerne af indtægtsbegrebet samt
de øvrige ændringer i fradragsreglerne, der om-
tales i det følgende, får virkning fra 1. april
1970.

B. Samordning med boligsikringens
indtægtsbegreb.

Som anført i indledningen til den foreliggen-
de betænkning er det anset for ønskeligt, at der
finder en samordning sted af boligministeriets
overvejelser med hensyn til fastlæggelsen af
indkomstgrundlaget i boligsikringsloven og
overvejelserne i nærværende udvalg om ind-
komstgrundlaget i pensionslovgivningen.
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Efter at boligministeriets repræsentant er
indtrådt i udvalget, har spørgsmålet om en ko-
ordinering været gjort til genstand for drøftel-
ser, der er resulteret i enighed i udvalget om,
at det ikke er muligt at tilvejebringe et fælles
grundlag. Dette skyldes især, at indkomstbegre-
bet i boligsikringsloven er den samlede hus-
standsindkomst, og at boligsikringsordningen
som grundlag anvender den samlede indkomst
inklusiv de sociale pensioner.

Begge disse forudsætninger er uantagelige i
relation til indkomstberegningen ved pensioner-
ne. De sociale pensioner er personlige ydelser
til pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle
og kan ikke tænkes indkomstreguleret under
hensyn til eventuelle indtægter hos andre hus-
standsmedlemmer. I modstætning hertil står, at
det må anses for naturligt, at det er indtægten
hos samtlige beboere, der bebor en lejlighed,
som bestemmer boligsikringens størrelse.

Ved beregningen af størrelsen af de sociale
pensioner og eventuelle tillæg hertil kan det ik-
ke anses for hverken ønskeligt eller rimeligt at
lade selve pensionsydelsen indgå i indtægtsbe-
grebet. Selv om en sådan fremgangsmåde teo-
retisk ville kunne anvendes i visse tilfælde, vil
den i alle situationer, hvor pensionen er nedsat
på grund af de øvrige indtægters størrelse, ude-
lukke sig selv, fordi en entydig beregning ikke
ville være mulig. Omvendt er det ved bereg-
ningen af boligsikringens størrelse naturligt, at
det er den samlede indkomst, der indgår i be-
regningen, selv om synspunktet i øvrigt modi-
ficeres af særligt lempelige regler for pensioni-
sternes vedkommende.

Udover det anførte synes de foreliggende
forslag til fastsættelse af indtægtsbegrebet i det
store og hele at være sammenfaldende, ligesom
man inden for begge lovgivningsområder prin-
cipielt er indstillet på at anvende indtægten fra
foregående år ved beregningen, dog således at
en omregning efter den løbende indtægt kan
finde sted, hvor indkomstændringer gør det ri-
meligt.

C. Nyt indtægtsbegreb som grundlag for
regulering af pensionen.

/ . Principielle betragtninger.
I det foregående afsnit er påvist ønskelighe-

den af at erstatte det nuværende begreb »bereg-
net indtægt« i pensionslovgivningen med et an-
det indtægtsbegreb, som kan danne grundlag

for indtægtsregulering af de sociale pensioner.
Skattereformen gør ganske vist ikke en ændring
på dette område ubetinget nødvendig, men en
række argumenter - herunder ikke mindst øn-
sket om at gøre pensionsberegningen mere for-
ståelig - taler dog for at søge skabt et indtægts-
begreb, der ligger nærmere den faktiske, uredu-
cerede indtægt end det hidtil anvendte begreb.

I det følgende vil mulighederne for regule-
ring af pensionerne på grundlag af bruttoind-
tægten - der i denne forbindelse forstås som det
hidtil i den sociale pensionslovgivning anvendte
indtægtsbegreb før forhøjelser eller nedsættel-
ser efter specialregler og uden fradrag for per-
sonlige skatter og kontingenter - blive analyse-
ret. Det forudsættes i øvrigt, at resultatet (d.v.s.
pensionsstørreiserne) - som udgangspunkt -
skal ligge så nær de nugældende faktiske for-
hold som muligt.

Ligesom det ved overgang til beskatning af
indtægter uden fradrag for skatter m.v. er nød-
vendigt at ændre skatteskalaerne (skatteprocen-
terne), såfremt der skal opnås nogenlunde uæn-
dret skattebyrde for den enkelte, bliver det ved
overgang til beregning af pensioner i forhold til
bruttoindtægten nødvendigt at foretage ændrin-
ger af »pensionsskalaen« for at sikre, at perso-
ner med samme bruttoindtægt efter de nye reg-
ler såvidt muligt opnår samme pension som ef-
ter de gamle.

Den nuværende pensionsberegning indehol-
der følgende fire elementer, der tilsammen dan-
ner de gældende pensionsskalaer:

a) De fradragsfri beløb.
b) De generelle fradragsprocenter.
c) Fradrag for skatter og kontingenter.
d) Specialreglerne.

Disse fire elementer virker sammen og giver
de resultater, som fremgår af kapitel III. Det
blev her vist, at pensionens afhængighed af
bruttoindtægten efter de gældende regler er me-
get kompliceret netop som følge af dette sam-
spil, og sammenhængen mellem bruttoindtægt
og pension lader sig derfor ikke direkte formu-
lere i anvendelige regler. Allerede af denne
grund vil det være nødvendigt at gennemføre
forenklinger ved overgang til beregning af pen-
sionerne efter bruttoindtægt.

Forskellen mellem den hidtil anvendte bereg-
nede indtægt og bruttoindtægt, der, som anført,
anvendes ved beregning af pensionstillægget,
udgøres af:
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1) Skatter.
2) Kontingenter.
3) Nedsættelser og forhøjelser i henhold

til de specielle regler.

De to førstnævnte poster vedrører de gene-
reelle fradragsregler, medens det tredie punkt
vedrører de specielle fradragsregler, som tillige
omfatter den særlige regel om nedsættelse af
pensionen ved tjenestemandspension og ulyk-
keserstatning.

Medens det næppe kan siges at ville medføre
væsentlige forenklinger blot at afskaffe fradrag
for skatter og kontingenter, giver de specielle
regler betydelige komplikationer i forbindelse
med udregningen af den beregnede indtægt.
Derfor vil en forenkling eller et eventuelt bort-
fald af en del af disse beregninger kunne med-
føre administrative lettelser, og hertil kommer -
som tidligere anført - at overgang til beregning
efter bruttoindkomsten vil kunne gøre pensions-
beregningen lettere forståelig for pensionisterne.

Ved overgangen til beregning efter et sådant
nyt indtægtsgrundlag har man taget som ud-
gangspunkt den relation, der efter de nugæl-
dende fradragsregler faktisk eksisterer mellem
bruttoindkomst og pension, således som den er
beskrevet i kapitel III. Herudfra kan man søge
at formulere nye fradragsregler og i tilknytning
hertil gennemføre dels de ændringer, der nød-
vendiggøres af overgangen til det nye indtægts-
grundlag, dels forenklinger, som i øvrigt er på-
krævede og ønskelige enten på baggrund af
komplikationerne i den nuværende sammen-
hæng eller som følge af den forskydning, ud-
viklingen måtte have givet med hensyn til moti-
verne for fradragsreglerne. Ved den egentlige
»omregning« til bruttoindtægt må det dog anses
for mest hensigtsmæssigt i første omgang at be-
vare de samlede indtægtsforhold uændrede og
derfor kun at foretage de tilpasninger i bereg-
ningerne, der er absolut nødvendige for, at in-
gen bliver dårligere stillet end efter de nugæl-
dende regler.

For at opretholde hovedprincipperne i fra-
dragssystemet i samme skikkelse som hidtil, må
der også i det nye system opereres med en ræk-
ke faktorer: (1) Der må fastlægges et fradrags-
frit beløb udtrykt i bruttoindtægt, svarende til
det hidtidige fradragsfri beløb udtrykt i bereg-
net indtægt. (2) Dernæst må der gælde én eller
flere fradragsrater, svarende til de nugældende
fradrag efter beregnet indtægt (60, 72 og 84
pct.). (3) Desuden må der fortsat gælde en lave-

ste pension (for folkepensionens vedkommende
sjettedelsbeløbet), som i forbindelse med det
fradragsfri beløb og fradragsraten bestemmer
størrelsen af den højeste indtægt, der kan oppe-
bæres ved siden af pensionen. I det følgende vil
størrelsen af det fradragsfri indtægtsbeløb og
fradragsraten (-raterne) blive overvejet, me-
dens størrelsen af den laveste pension (sjette-
delsbeløbet m.v.) forudsættes uændret. (4) En-
delig må der fastlægges specialregler, der sikrer
et uændret forhold mellem de forskellige ind-
tægtsarter.

2. De gældende faktiske forhold.

a. De generelle fradragsregler.
Fradragsfri indtægtsbeløb. Som det fremgår

af kapitel III, medfører de bestående fradrags-
regler (de generelle og de specielle i forening),
at de fradragsfri indtægtsbeløb, som på bereg-
ningstidspunktet i beregnet indtægt udgjorde
4.000 kr. for ægtepar og 2.800 kr. for enlige,
svarer til bruttoindtægter af meget varierende
størrelse, alt efter indtægtens art. Desuden be-
virker reglerne en forskel i de nævnte brutto-
indtægter mellem ægtepar, hvor begge ægtefæl-
ler er pensionsberettigede, og ægtepar, hvor kun
én ægtefælle er pensionsberettiget, uanset at
lovens beløb (i beregnet indtægt) er ens for de
to grupper af gifte. Disse forhold er illustreret
i kapitel III, tabel 10, hvoraf det fremgår, at de
to i loven nævnte satser for fradragsfri beløb i
de viste 12 folkepensionisttilfælde svarer til næ-
sten lige så mange forskellige bruttoindtægter,
og i tabel 15 i samme kapitel for 16 invalide-
pensionisttilfælde svarer til omtrent samme an-
tal forskellige bruttoindtægter.

En forenkling heri er umulig at foretage uden
i nogen grad at forrykke forholdet mellem de
vilkår, der nu faktisk gælder for de forskellige
indtægtsarter og pensionistgrupper med hensyn
til fradragsfri bruttoindtægt. På den anden side
synes det nødvendigt at foretage en forenkling
i form af en reduktion af antallet af satser for
den fradragsfri bruttoindtægt. Dette kan ske
enten ved - i forbindelse med overgang til be-
regning efter den ureducerede indtægt - at fast-
sætte nogle få satser for denne indtægtsstørrelse
(ved at slå nogle satser sammen) eller ved som
hidtil at fastsætte to satser - for henholdsvis
ægtepar og enlige - og igennem specielle regler
at opretholde en forskel i beregningen for de
enkelte indtægtsarters vedkommende.
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Fradragsraten. For fradragsraten kan anføres
omtrent de samme betragtninger som for det
fradragsfri beløb. Ligesom for de fradragsfri be-
løbs vedkommende bevirker de specielle regler,
at bruttofradragsprocenterne er forskellige for
de forskellige indtægtsarter.

I kapitel III er vist, at de gældende generelle
fradragsprocenter, 60, 72 og 84 pct., som an-
vendes på den beregnede indtægt, svarer til
bruttofradragsrater af vidt forskellige størrelser,
som kan være mindre end 60 pct. og højere
end 84 pct., ja endog i nogle tilfælde 100 pct.
og derover.

Når der skal gives regler for, hvorledes pen-
sionen skal nedsættes med stigende bruttoind-
tægt, er det som anført givet, at man ikke direk-
te kan overføre de gældende faktiske forhold,
da de er så komplicerede, at de ikke på rimelig
måde lader sig udforme i nogen anvendelig re-
gel. Det vil derfor være nødvendigt at foretage
en vis forenkling, hvortil kommer, at specielt
eksistensen af bruttofradragsrater på over 100
pct. viser nødvendigheden af visse ændringer.
En forenkling må også her tage udgangspunkt
i de bestående, faktiske forhold, altså i de i kap.
III omtalte bruttofradragsrater.

b. Specialreglerne.
Nedsættelserne og forhøjelserne i henhold til

de specielle fradragsregler tjener, som tidligere
omtalt, en række forskellige formål. Heraf føl-
ger, at det ved overvejelser om en forenkling af
fradragssystemet må undersøges, i hvilket om-
fang forskydninger i motiverne bag reglerne gi-
ver anledning til ændringer. Dette problem
overvejes i afsnittet vedrørende reelle ændrin-
ger, jfr. nedenfor, samt afsnit G, side 53 ff.

Overgangen til beregning af pensionen på
basis af bruttoindtægten giver imidlertid i sig
selv anledning til visse ændringer. Forudsætter
man her - i hvert fald i første omgang - at de
generelle regler skal opretholdes nogenlunde
uændret i deres virkning på forholdet mellem
bruttoindtægt og pension, må det overvejes,
hvorledes sammenhængen mellem bruttoindtægt
og pension, som er vist i kapitel III, kan ud-
trykkes i nye specialregler, der i hvert fald i
hovedtrækkene opretholder de hidtil anvendte
principper om procentvise eller absolutte fra-
drag og tillæg.

3. Udformning af nye fradragsregler.
Går man ud fra, at den del af de generelle

fradragsregler, der vedrører fradrag for skatter

og kontingenter, bortfalder, jfr. foran, frem-
kommer et nyt beregningsgrundlag for pensio-
nerne. Af de generelle regler resterer således
kun det fradragsfri beløb og den procentvise
fradragsrate, der skal omformuleres under hen-
syntagen til det nye indtægtsbegreb. På bag-
grund heraf kunne man rejse spørgsmålet, om
det er nødvendigt at opretholde sondringen
mellem generelle og specielle fradragsregler.

En sammensmeltning af de resterende gene-
relle regler med de specielle regler til et enkelt
sæt af regler for hver indtægtsart ville betyde,
at alle regler blev specialregler med forskellige
fradragsfri bruttobeløb og bruttofradragspro-
center for hver enkelt indtægtsart.

Det er klart, at der ville være forbundet visse
fordele med en sådan omlægning til beregning
af pensionen direkte på basis af bruttoindtægten
(uden forhøjelser eller nedsættelser) især derved,
at reglerne ville blive lettere forståelige for pen-
sionisterne, der hidtil ikke har haft mulighed
for selv at foretage en pensionsberegning eller
kontrollere deres egen pension.

En sådan forenkling af reglerne er imidlertid
næppe mulig, idet den ikke kan bringes i har-
moni med beregningerne i tilfælde, hvor samme
person har flere forskellige indtægtsarter. Man
måtte formentlig her foretage en fuldstændig
pensionsberegning for hver indtægtsart, men
disse resultater skulle derefter sammenregnes til
et enkelt tal, hvilket reelt ikke ses at være mu-
ligt.

I det omfang, der således ønskes bevaret for-
skellige fradragsregler for forskellige indtægts-
arter, vil det være nødvendigt at opretholde et
system indeholdende specialregler bygget op
omkring en generel fradragsbestemmelse.

D. Reelle ændringer.
Ud over de ændringer, der nødvendiggøres af

skattereformen, har udvalgets overvejelser om
forenklinger og lempelse af fradragsreglerne
taget udgangspunkt dels i de dele af fradrags-
systemet, hvor reglerne er særligt komplicerede,
dels i de bestemmelser, der efter den nu her-
skende opfattelse er mindre hensigtsmæssige.
Endelig bør ændringer overvejes, hvor det er
teknisk nærliggende, f.eks. fordi to sæt regler i
praksis fører til omtrent samme resultat.

Betragter man ud fra dette synspunkt virk-
ningerne af de fire specialregler, jfr. fremstillin-
gen i kapitel III, fremgår det klart, at det er ved
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formueindtægt, at nedsættelsen i pensionerne
bliver kraftigst, men at de største komplikatio-
ner ved beregningerne synes at ligge i reglerne
vedrørende tjenestemandspension og ulykkes-
erstatning.

Når problemerne ved bortfald af fradrags-
retten for skatter og kontingenter er løst på en
sådan måde, at lempelserne i fradragssystemet
holdes på det minimum, der er nødvendigt for
at sikre mod forringelse i den hidtidige tilstand,
skal spørgsmålet om andre lorenklinger - der
eventuelt samtidig medfører lempelser - ta-
ges op.

1. Generelle regler.
Med hensyn til den fradragsfri indtægts stør-

relse viser det store antal satser i kapitel III,
tabel 10, et behov for forenkling bestående i en
reduktion af antallet af beløbsstørrelser. Særligt
bemærkes, at det fradragsfri beløb udtrykt i
bruttoindtægt er væsentligt lavere for tjeneste-
mandspensionisternes vedkommende end for de
andre grupper. Da dette må tilskrives de speci-
elle reglers udformning, vil det blive behandlet
under afsnittet herom. En nedsættelse af antal-
let af satser kan delvis finde sted i forbindelse
med overgangen til bruttoindtægt som bereg-
ningsgrundlag. En sådan reduktion vil være
nødvendig bl.a. af hensyn til de tilfælde, hvor
der samtidig forekommer flere indtægtsarter.

Begrundelsen for indførelsen af den eksiste-
rende, stigende fradragsprocent på 60, 72 og 84
pct. af beregnet indtægt ud over visse grænser
var, som anført i kapitel I, afsnit A.I., ønsket om
dels at gøre det fradragsfri beløb så stort som
muligt, dels at tilstræbe, at pensionen faldt bort
ved en indtægt svarende til en normal arbejds-
indtægt (i 1956 ca. 10.000 kr., jfr. kapitel I).
Ved anvendelsen af det stigende procentvise
fradrag er tillige blevet opnået en vis progres-
sion i aftrapningen af pensionen i tre tempi
(indtil 1960 i fire tempi). Progressionen i fra-
dragene ses af kapitel III, figur 1, hvor kurver-
ne for pensionens størrelse som en funktion af
den beregnede indtægt viser forskellig hældning
1 de tre omtalte intervaller, således at faldet er
stærkere på den sidste del af forløbet end på
den første del.

Denne progression i aftrapningen kommer
også frem i sammenhængen mellem bruttoind-
tægt og pension, jfr. forløbet af kurverne i figur
2 for folkepensionens vedkommende og figurer-
ne 3 a og 3 b for invalidepensionens vedkom-

mende. Disse kurver viser imidlertid tillige, at
aftrapningen efter de generelle regler er af min-
dre betydning for pensionens størrelse end spe-
cialreglerne, der vedrører indtægtens art. Det af
de generelle regler betingede fællestræk er her-
ved blevet udvisket af de specielle regler.

På baggrund heraf og i fortsættelse af den
lempelse, der fandt sted i 1960 ved afskaffelse
af 96 pct.-fradraget, forekommer det nærlig-
gende at overveje en yderligere forenkling og
lempelse af denne regel i samme retning, f.eks.
således, at denne progression i den generelle
fradragsrate helt afskaffes, og fradraget for alle
indtægter over det fradragsfri bruttoindtægts-
beløb sættes til 60 pct. Dette fradrag kan her-
efter ved specielle tillæg til og fradrag i indtæg-
ten ændres for de enkelte indtægtsarter, hvor-
ved fradragsraten bliver henholdsvis større eller
mindre end 60 pct. Også denne ændring drøftes
nærmere i direkte tilknytning til selve overgan-
gen til det nye indtægtsgrundlag.

Foruden i den administrative og beregnings-
mæssige forenkling kan motivering for en pro-
portional aftrapning af pensionen søges dels
deri, at progressionen for de personlige skatters
vedkommende ikke gør sig gældende for lavere
indtægter, dels i, at det, som anført, i højere
grad afhænger af de specielle regler, hvor stor
en indtægt der kan haves, før pensionen ned-
sættes til minimum eller falder bort, end af va-
riationen i fradragsratens størrelse. Endvidere
vil en sådan lempelse medføre en rimelig å
jourføring af den indtægtsstørrelse, ved hvilken
pensionen falder bort, og imødekomme den
stedfundne ændring i opfattelsen af, i hvilket
omfang det er rimeligt at kunne oppebære egne
indtægter uden at miste pensionen.

2. Specielle regler.
Som anført indeholder de gældende regler

om beregning af folkepension, enkepension og
invalidepension for personer med tjeneste-
mandspension de største komplikationer. I dette
tilfælde skal ikke alene den beregnede indtægt
opgøres efter særlige regler, der er strengere end
reglerne om andre pensionsindtægter, men yder-
ligere kommer hertil, at der skal foretages ned-
sættelse af selve pensionen med et beløb, der
skal beregnes i det enkelte tilfælde på grundlag
af selve tjenestemandspensionen. Herigennem
er nedsættelsen af den sociale pensionsydelse
ved stigende tjenestemandspension større end
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det, der bestemmes ved de generelle reglers pro-
centsatser, og en fradragsrate på 100 pct. og
derover nås allerede ved en forholdsvis lav tje-
nestemandspension. Reglen medfører, at ned-
sættelsen (om end dog kun med 20 pct. af ind-
tægtsforøgelsen) af den sociale pension på be-
regningstidspunktet, jfr. kapitel III, begynder
allerede ved en bruttoindtægt (tjenestemands-
pension) på 2.667 kr. årligt for ægtepar og
1.867 kr. årligt for enlige. Endvidere medfører
reglen, at nedsættelsen bliver på 100 pct. ved
en forholdsvis lav bruttoindtægt.

Der synes derfor isoleret set at være særlig
behov for en forenkling og lempelse af denne
regel. Spørgsmålet lader sig imidlertid ikke løse
alene ved ændring af pensionslovgivningen, idet
reglernes virkning indgår som en forudsætning
for udformningen af reglerne om tjeneste-
mandspensionen. Tjenestemandspensionerne er
for tiden til overvejelse i en særlig kommission,
bl.a. med henblik på koordinering med de soci-
ale pensionsydelser, som er blevet aktuel ved
indførelsen af fuld ikke-indtægtsreguleret folke-
pension for personer, der er fyldt 67 år, og som
ikke er tjenestemandspensionister, fra 1. april
1970. Nærværende udvalg skal derfor afstå fra
at bringe nye regler i forslag, men skal tilråde,
at tjenestemandspensionerne tilrettelægges så-
ledes, at det fra 1. april 1970 vil være muligt i
den sociale pensionslovgivning at ophæve de
gældende specialbestemmelser for denne grup-
pe, jfr. side 54.

Reglen om fradrag for indtægter i form af
private pensionsindtægter er den lempeligste i
det eksisterende system, og reelle grunde taler
derfor imod at foretage ændringer på dette
punkt. Der er heller ikke i reglens form argu-
menter for ændring af tekniske grunde.

Reglen om pensionsberegning i forbindelse
med formueindtægter er — i hvert fald for for-
mueindtægter over en vis størrelse — den, der
bevirker den kraftigste nedsættelse i pensionen.
Forhøjelsen af bruttoindtægten medfører, at der
relativt hurtigt bliver tale om en fradragsrate på
100 pct., at fradraget stiger til op over 100 pct.,
og at pensionen falder bort ved en forholdsvis
lav indtægt.

Det er formentlig velbegrundet, at fradraget
i pensionen ved formueindtægter i hvert fald
er større end fradraget ved private pensionsind-
tægter, jfr. omtalen i kapitel I. Det kan derimod
hverken betragtes som rationelt eller stemmen-
de med ønsket om en forøget opsparing, når
reglerne er udformet således, at der for lange

indtægtsintervaller gælder 100 pct. nedslag i
pensionen. Det uhensigtsmæssige i ordningen
bliver særlig tydeligt, når nedslaget bliver over
100 pct. Det synes derfor rimeligt at foretage
en ændring på dette punkt.

For reglerne om arbejdsindtægter m.v. findes
der ikke i det tilvejebragte talmateriale noget
særligt argument for ændringer. Af interesse her
må antagelig især være en eventuel forenkling
(lempelse) ved at anvende samme regel om ned-
sættelse af indtægten, som nu gælder for pen-
sionsindtægter (30 pct.). idet en sådan regel
mere end det gældende absolutte nedslag i ar-
bejdsindtægten ved indtægtsberegningen kunne
tænkes at ville stimulere pensionisterne eller
deres ægtefæller til at supplere pensionerne ved
personligt arbejde.

E. Omformulering af fradragsregler på
grundlag af det ændrede indtægtsbegreb.

Som omtalt i foregående afsnit, må man, så-
fremt der skal opretholdes forskelle i fradrags-
mæssig henseende mellem indtægter af forskel-
lig art, bevare et system, der indeholder gene-
relle og specielle regler. Man må derfor opret-
holde begrebet beregnet indtægt, som i hvert
fald kun i nogle tilfælde kan være identisk med
bruttoindtægten. Under denne forudsætning vil
det være naturligt i første omgang at tilstræbe
en omformulering, der indeholder samtlige eller
- hvis dette ikke er nødvendigt for nærmest
muligt at opnå samme stilling som efter de gæl-
dende regler - de fleste af specialreglerne om-
formet under hensyntagen til det ændrede ind-
komstbegreb.

1. Omregning af fradragsfri indtægt.
Omregningen til det nye indtægtsbegreb af

det fradragsfri beløb må tage udgangspunkt i
de beregnede fradragsfri bruttoindtægtsbeløb,
som fremgår af kapitel III, tabellerne 10 (folke-
pension og enkepension) og 15 (invalidepen-
sion).

Ved overvejelserne om fastsættelsen af det
generelle fradragsfri beløb er de i tabellerne an-
førte beløb for tjenestemandspension imidlertid
ikke relevante, idet de angiver de bruttoindtæg-
ter, hvor den specielle regel om 20 pct. nedsæt-
telse af pensionen sætter ind. I nærværende for-
bindelse er disse beløb derfor erstattet af dem,
der angiver den højeste tjenestemandspension,
ved hvilken det generelle procentfradrag netop
ikke er sat ind.
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In validepension:

1. Privat pension . 11.600 9.900 8.800 7.400
2. Tjenestemands-

pension 8.300 6.800 5.900 4.000
3. Formueindtægt . 5.800 4..'5OO 4.000 3.000
4. Arbejdsindtægt . 12.100 11.100 8.400 6.800

Som det vil ses, er der for samtlige indtægts-
arter, bortset fra arbejdsindtægt, overensstem-
melse mellem de anførte brut toindtægter for
folkepensionister (ægtepar med én pensions-
berettiget ægtefælle samt enlige) og invalide-
pensionister med mellemste invalidepension.
Forskellen for arbejdsindtægtens vedkommende
skyldes den gældende regel om særlig redukt ion
i arbejdsindtægten ved pensionsberegningen for
invalidepensionister. Virkningen af denne regel
viser sig i en forskel i de fradragfri beløb på
henholdsvis 4.100 kr. og 2.S00 kr. for de to
nævnte grupper. Ved ændring af grundlaget for
pensionsberegningen til bruttoindtægt vil be-
gunstigelsen for invalidepensionisters arbejds-
indtægt i forhold til folkepensionisternes ar-
bejdsindtægt således kunne udtrykkes i en ek-
stra reduktion i bruttoindtægten for invalide-
pensionister på 4.100 kr. for ægtepar og 2.800
kr. for enlige.

For invalidepensionister med højeste pension
bliver der et særligt problem, fordi skattefra-
draget er særligt stort på grund af beskatning af
erhvervsudygtighedsbeløbet. I første omgang vil
man derfor alene anskue problemet om fast-

sættelsen af nye fradragsfri beløb for folkepen-
sionens vedkommende.

Folkepensionister. De foran nævnte satser vil
i det følgende danne udgangspunkt for nogle
forsøg på at opstille forholdsvis enkle bereg-
ningsregler. Man går herved, som tidligere an-
ført, ud fra, at reglerne skal have samme prin-
cipielle udformning som hidtil. Der regnes der-
for med en vis indtægtsreduktion ved pensions-
beregningen for arbejdsindtægter, en større
(procentvis) nedsættelse for private pensionsind-
tægter og en forhøjelse for formueindtægter.

/. Som udgangspunkt forudsættes først, at
der for private pensionsindtægter skal være det
samme særlige nedslag som nu, nemlig 30 pct.,
dog mindst 3.000 kr. (på undersøgelsestids-
punktet).

Under denne forudsætning bliver der tre fra-
dragsfri indtægtsbeløb for folkepensionister med
private pensionsindtægter følgende:

Bruttoindtægt 11.100 9.900 7.400
-f- 30 pct. (eller

mindst 3.000 kr.) ^3.330 -f-3.000 -f-3.000

Beregnet indtægt . . 7.770 6.900 4.400

Selv om de således fremkomne fradragsfri
beløb størrelsesmæssigt ligger omkring det re-
sultat, der skal opnås, for at de kan svare til
det fradragsfri beløb, der gælder for arbejds-
indtægt for folkepensionister, er overensstem-
melsen dog ikke særlig god, og resultatet giver
i hvert fald ingen mulighed for at tilvejebringe
en rimelig specialregel om nedsættelse af ar-
bejdsindtægt ved pensionsberegningen.

For formueindtægter svarer beløbene til, at
der skulle fastsættes en regel om indtægtsfor-
højelse med fra 40 til 50 pct. Såfremt der yder-
ligere for formueindtægter skulle gøres plads
for et indtægtsbeløb, der ikke medfører for-
højelse, skulle procenterne gøres væsentligt
højere.

2. Opstilling 1 viser, at den specielle nedsæt-
telse af private pensionsindtægter skal forøges
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væsentligt. Fastsættes den til 30 pct., dog
mindst 3.700 kr., fås følgende resultater:

Det vil ses, at der nu bliver plads til et -
omend beskedent — ekstra fradragsfrit beløb for
arbejdsindtægter.

For formueindtægternes vedkommende skal
der for at bringe overensstemmelse mellem de
eksisterende bruttoindtægter og de opnåede be-
løb ske en forhøjelse med mellem 23 og 38 pct.
Når det tages i betragtning, at der heller ikke
herved er regnet med noget indtægtsbeløb, som
fritages for forhøjelse, synes heller ikke resul-
tatet af denne beregning at være helt tilfreds-
stillende.

3. Forhøjer man minimum for den specielle
nedsættelse af private pensionsindtægter til 30
pct., dog mindst 4.400 kr., bliver de tre fra-
dragsfri beløb følgende:

Med disse fradragsfri beløb vil der for ar-
bejdsindtægter kunne gives et specielt nedslag
i indtægten på 1.700 kr. for ægtepar, hvor beg-
ge ægtefæller er pensionsberettigede, 1.500 kr.
for ægtefæller, hvor kun den ene ægtefælle er

pensionsberettiget og 1.000 kr. for enlige. For
tjenestemandspensionister bliver der plads til et
nedslag på henholdsvis 1.600 kr., 1.300 kr. og
1.000 kr.

For formueindtægter vil der i dette tilfælde
skulle ske en forhøjelse på 22 pct. for ægtepar
og ingen forhøjelse for enlige. En virkning sva-
rende hertil kan opnås ved at fastsætte for-
højelsen til mellem 3373 og 45 pct. og samti-
dig bestemme, at de første ca. 1.000 kr. af for-
højelsen skal undlades.

Det synes næppe muligt at fastsætte fradrags-
fri beløb, der er væsentligt lavere end de ved
nærværende eksempel beregnede, idet det for-
mentlig vil forekomme uforståeligt, hvis belø-
bet for enlige bliver lavere end det hidtil gæl-
dende beløb (på undersøgelsestidspunktet 2.800
kr.).

Invalidepensionister. Som omtalt foran side
46, er man ved de foretagne beregninger af de
nye fradragsfri beløbs størrelse gået ud fra for-
holdene for folkepensionister. Dette hænger
dels sammen med det allerede omtalte forhold,
at skattefradraget, som er fundet ved beregnin-
gerne, er særlig stort for invalidepensionister
med højeste invalidepension, (fordi også er-
hvervsudygtighedsbeløbet beskattes), men skyl-
des dels også en speciel stor usikkerhed om-
kring invalidepensionens beskatning i fremti-
den.

Beregningerne i kapitel III er, som dér an-
ført, foretaget på grundlag af skattereglerne -
herunder også de særlige nedslagsregler for
folkepensionister m.fl. — for skatteåret 1966/
67. For folkepensionisternes vedkommende er
reglerne stadig de samme, bortset fra regule-
ringer som følge af pensionsstigninger, og re-
sultaterne har derfor fortsat gyldighed.

For invalidepensionen er der derimod fra
skatteåret 1967/68 sket den principielle æn-
dring, at nedslagsreglerne er ændret til et al-
mindeligt fradrag i den ansatte indkomst på
2.500 kr. Fradraget vil formentlig i skatteåret
1968/69 blive forhøjet til 3.000 kr., fordi inva-
lidepensionen forhøjes i 1967, der var andet
år i overgangen til den nye invalidepensions-
ordning, og hertil kommer, at beskatningsreg-
1erne samtidig vil blive ændret radikalt som
følge af skattereformens begyndelse.

Det er således ikke muligt at foretage en
egentlig skatteberegning og dermed en bereg-
ning af fradragsreglernes faktiske virkning for
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invalidepensionister, efter at invalidepensionen
har nået sit endelige niveau. Dog kan der til
bedømmelse af den forventede udvikling op-
stilles tal, der viser bruttoindtægterne beregnet
på grundlag af skattebetalingen i skatteåret
1967/68, d.v.s. med udgangspunkt i de skatter,
der betales i 2. halvår 1967 og 1. halvår 1968.
Da skatterne for 1. halvår 1968 (sammen med
de endnu ukendte skatter for 2. halvår 1968)
vil indgå i pensionsberegningen i 1969, vil de
kunne give en vejledning for situationen umid-
delbart før overgangen til de nye beregnings-
regler.

Det viser sig herved, at skatterne efter disse
regler i alle tilfælde bliver lavere end efter den
oprindelige beregning, og dette betyder, som
før påpeget, at de indtægter, der kan oppe-
bæres ved siden af invalidepensionen, reduce-
res. For eksempel bliver de faktiske fradragsfri
bruttoindtægter for arbejdsindtægt og privat
pension beregnet på denne måde følgende:

Overensstemmelse med de nugældende fra-
dragsfri beløb for pensionister med arbejdsind-
tægt synes herefter også for invalidepensionis-
ter med højeste invalidepension at kunne opnås
med den foran for ægtepar angivne reduktion
i indtægten på ca. 4.100 kr., medens beløbet
for enlige må forhøjes til 2.900 kr. Samtidig
vil det ses, at de fradragsfri bruttoindtægter
for private pensioner gennemgående er lidt
lavere end for folkepensionister.

Da det må anses for sandsynligt, at dette
resultat ikke vil blive væsentligt ændret efter
den fulde gennemførelse af invalidepensions-
loven, kan de foran angivne resultater tilpasses
i overensstemmelse hermed. Det særlige fra-
drag i indtægten for invalidepensionister med
arbejdsindtægt kan fastsættes; til 4.100 kr. for
ægtepar og 2.900 kr. for enlige. De i øvrigt
anførte regler kan direkte anvendes også for
invalidepensionister med højeste invalidepen-
sion.

På grundlag af de foranstående beregninger
og overvejelser kan man herefter som resultat
af den foretagne omregning til bruttoindtægt
tænke sig følgende generelle og specielle fra-
dragsregler, der alle virker ved bestemmelse
af det fradragsfri beløbs størrelse. Tallene er
gældende ved januar-pristallet 1966 (116):

Det fradragsfri beløb udgør:
For ægtepar, når begge ægtefæller er

pensionsberettigede 6.700 kr.
For ægtepar, når kun den ene ægte-

fælle er pensionsberettiget 5.500 kr.
For enlige 3.000 kr.

Pensionsindtægter nedsættes med 30 pct.,
dog mindst 4.400 kr.

Pensioner fra stat og kommune m.v. kan
dog højst nedsættes med 1.600 kr. for ægtepar,
hvor begge ægtefæller er pensionsberettigede,
1.300 kr. for ægtepar, hvor kun den ene ægte-
fælle er pensionsberettiget, og 1.000 kr. for
enlige. Endvidere reduceres den beregnede so-
ciale pensionsydelse med 20 pct. af det beløb,
hvormed tjenestepensionen overstiger 2.700 kr.
for ægtepar og 1.900 kr. for enlige. (Beløbene
er fastsat 100 kr. højere, end tallene i tabel 10
og 15 i kapitel III angiver. Dette skyldes, at
det faktiske fradrag ved indtægterne 2.600 kr.
og 1.800 kr. var mindre end 20 kr.).

Arbejdsindtægter reduceres ved pensionsbe-
regningen med 1.700 kr. for ægtepar, hvor
begge ægtefæller er pensionsberettigede, 1.500
kr. for ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle
er pensionsberettiget, og 1.000 kr. for enlige.

Arbejdsindtægt for invalidepensionister re-
duceres yderligere med 4.100 kr. for ægtepar
og 2.900 kr. for enlige.

Formueindtægter forhøjes med Vs» idet der
dog ses bort fra de første 1.000 kr. af den
således beregnede forhøjelse.

2. Omregning af fradragsprocenter.
På grundlag af de til kapitel III foretagne

beregninger af størrelsen af pensionerne ved
forskellige bruttoindtægter er der i de følgende
to tabeller opstillet de nugældende gennem-
snitlige fradragsprocenter i de indtægtsinter-
valler, hvor fradrag finder sted. Procenterne
er beregnet for de enkelte intervaller, i hvilke
de nugældende fradragsprocenter for beregnet
indtægt er henholdsvis 60, 72 og 84 pct.
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Det fremgår klart af de anførte fradrags-
procenter, at de gældende procenter for bereg-
net indtægt, 60, 72 og 84 pct. kun vanskeligt
vil kunne indpasses direkte i den foran under
1, skitserede nyordning. En sådan indpasning
ville, selv når man ser på arbejdsindtægt, der
ikke omfattes af regler om procentvise forhøj-
elser eller nedsættelser af indtægten ved pen-
sionsberegningen, i alle tilfælde kræve gennem-
ført en ekstra forhøjelse af det fradragsfri beløb
for at sikre, at pensionsnedsættelsen ikke på
noget indtægtstrin bliver større end hidtil.

Ud fra hovedsynspunktet, at ændringerne i
forhold til den bestående ordning skal ind-
skrænkes mest muligt ved omregning til det

nye indtægtsgrundlag, synes der at være to
løsninger af spørgsmålet om fradragsprocent.
Enten kan der, (1) som parallel til den nuvæ-
rende ordning indføres en aftrapning på 48 -
60 - 72 pct., hvor de to første procenter finder
anvendelse på indtægtsintervaller af stort set
samme længde som de nuværende fradrag på
60 og 72 pct., eller der kan (2) indføres en
regel, der generelt fastsætter fradraget til 60
pct.

I det følgende gennemgås, hvorledes de to
nævnte løsninger kan tilpasses de gældende
fradragsprocenter for de forskellige indtægts-
arter.



a. Arbejdsindtægt (1). Anvendelse af fra-
dragsrater på 48 - 60 - 72 pct. vil kun i ganske
enkelte tilfælde medføre et højere fradrag i
pensionen end de hidtil gældende regler, idet
overensstemmelsen i øvrigt er særdeles god.
Som det vil ses, er den laveste bruttofradrags-
procent, der findes i det nuværende 60 pct.-
fradragsinterval 45 pct. Forskellen i pensionen
ved slutningen af intervallet ved i stedet for
45 pct. bruttofradraget at bruge 48 pct. vil
være 60 kr. Dette beløb angiver den største
pensionsnedgang, der kan blive tale om ved
anvendelse af en bruttofradragsrate på 48, 60
og 72 pct. i stedet for den faktiske nugældende.
Dette betyder, at en forhøjelse af det fradrags-
fri beløb med 200 kr. vil sikre mod pensions-
nedgang.

(2) En generel 60 pct. bruttofradragsskala
vil, som tallene viser, betyde et lidt større fra-
drag end det gældende i det første interval
(hidtidige 60 pct.-interval), hvorimod der i det
andet interval kun vil forekomme nedgang i et
enkelt tilfælde og i det tredie slet ingen ned-
gang. Den maksimale nedgang vil andrage 320
kr. Nedgangen vil kunne undgås, såfremt det
fradragsfri beløb forhøjes med ca. 500 kr. for
ægtepar og lidt mindre for enlige.

b. Private pensioner (1). Fradragsrater på
48, 60 og 72 pct. vil kombineret med en spe-
cialregel om 30 pct. nedsættelse af private
pensionsindtægter ved pensionsberegningen be-
tyde, at bruttofradragsraten reelt bliver 33,6 -
42 — 50,4 pct. Man vil se, at disse procentsat-
ser hele vejen igennem er højere end de nuvæ-
rende faktiske fradragsprocenter. Det er klart,
at dette problem kan løses gennem en forhøj-
else af det fradragsfri beløb, men denne for-
højelse må her blive temmelig stor, således at
andre løsninger måtte være at foretrække.

Mest nærliggende er her en forhøjelse af
den specielle reduktion i private pensionsind-
tægter f.eks. fra 30 til 40 pct. Herved vil de
reelle fradragsprocenter blive reduceret til 28,8
- 36 - 43,2, og dette vil betyde, at de udbetalte
pensioner helt igennem vil ligge i overkanten
af de nugældende.

Det er imidlertid også muligt at løse proble-
met ved bibeholdelse af de 30 pct., men med
forlængelse af de to første fradragsprocent-
intervaller. Denne bestemmelse må dog sam-
tidig kombineres med en forhøjelse af det fra-
dragsfri beløb på 3-400 kr.

(2). Vælger man en generel fradragsprocent

på 60, vil denne - som det allerede fremgår af
det ovenfor anførte - med specialregel på 30
eller 40 pct. give en faktisk fradragsprocent
på 42 eller 36 pct. Medens den sidste af disse
muligheder vil kræve en forhøjelse af det fra-
dragsfri beløb (for gifte personer) med ca. 500
kr., vil den første kræve forhøjelser på flere
gange dette beløb.

c. Tjenestemandspension (1). Når fradrags-
procenterne kombineres med det specielle 20
pct. nedslag i pensionen, fås de reelle fradrags-
procenter. Ved en 48 - 60 - 72 pct. skala bli-
ver procenterne altså 68 - 80 - 92 pct. Denne
skala vil - med en forhøjelse af det fradragsfri
beløb på 200 kr. - være tilfredsstillende sam-
menlignet med den gældende.

(2). Fastsættes den generelle fradragsprocent
til 60, bliver fradraget for tjenestemænd 80
pct. Dette vil nødvendiggøre en forhøjelse af
det fradragsfri beløb (for gifte personer) med
ca. 400 kr.

Det bemærkes, at der i dette tilfælde ikke
synes at være mulighed for hverken helt eller
delvis at foretage ændringerne på specialregien.
Forholdet er det, at denne rent faktisk i det
gældende system meget nøje giver den tilsig-
tede pensionsreduktion på 20 pct.

d. Formueindtægt (J). Fradragsrater på 48
- 60 - 72 pct. vil med den foran angivne spe-
cialregel om indtægtsforhøjelse på Vs betyde,
at de faktiske fradragsprocenter bliver 64 - 80
- 96. Som det vil ses af tallene, giver dette i
intet tilfælde en dårligere stilling end de gæl-
dende regler.

(2). Vælges en generel 60 pct.-regel, vil den
heraf følgende faktiske fradragsrate på 80 pct.
være for høj i det første interval, men derefter
lavere end de gældende procenter. Spørgsmålet
kan - i lighed med, hvad der er anført for de
øvrige indtægtsarter - løses ved en forhøjelse
af det fradragsfri beløb for ægtepar med ca.
400 kr. og for enlige med lidt mindre.

Konklusionen vedrørende omregningen af
fradragsprocenter.

Ved vurderingen af, hvilken af de to regler
der skal finde anvendelse: 48 - 60 - 72 pct. eller
en generel 60 pct.-regel, lægger man mærke
til, at 60 pct.-reglen kræver lidt kraftigere for-
højelse i det fradragsfri beløb end 48 - 60 -

50



72 pet.-reglen for at sikre mod pensionsned-
gang. Forskellen er dog ikke ret stor. Det er
givet, at 48 - 60 - 72 pet.-reglen i udformnin-
gen ligner den nuværende regel mest, men
ligheden udviskes dog i nogen grad af skatte-
fradragsreglens modificerende virkning på de
nugældende faktiske fradrag i forhold til brut-
toindtægten, jfr. omtalen heraf side 44.

Såfremt man vil anvende 48 — 60 - 72 pct.-
reglen, må det overvejes at ændre de tre inter-
vallers længde. Efter de gældende regler er
forholdet det, at det sidste interval (med 84
pct.-fradrag) er mindst 2—3 gange længere
(målt i bruttoindkomst) end hver af de første
intervaller. Denne skævhed, der har bestået
siden afskaffelsen af 96 pct.-reglen, må for-
mentlig afhjælpes ved en ændring af bestem-
melsen. Dette betyder reelt, at de lempelser,
der må knyttes til ændringen, vil være af
nogenlunde samme omfang ved en 48 — 60 -
72 pct.-regel som ved en generel 60 pct.-regel.

Der kan således ikke i det her anførte på-
vises særlige grunde til i forbindelse med om-
regningen at foretrække den ene regel fremfor
den anden. Hertil kommer, at de foran side 44
anførte begrundelser for indførelse af en gene-
rel 60 pct.-regel næppe i afgørende grad taler
imod i stedet at indføre en 48 — 60 - 72 pct.-
regel.

Det synes således mest at være praktiske
hensyn, der må afgøre, hvilken regel der bør
foretrækkes. Det mest praktiske synes at være
det generelle 60 pct.-fradrag, idet dette er en
så forenklet regel, at det vil være muligt for
pensionisten selv at kontrollere sin pension.
Hertil kommer - som et næppe ganske uvæ-
sentligt moment - at man herved vil få den
samme fradragsprocent som den, der nu gælder
for pensionstillægget.

Som det fremgår af gennemgangen foran,
vil en generel 60 pct.-regel dels kræve en for-
højelse af det fradragsfri beløb med 500 kr.
for ægtepar og 300 kr. for enlige, dels kræve,
at den særlige indtægtsnedsættelse for personer
med private pensioner fastsættes til 40 pct.

Medens spørgsmålet om det fradragsfri be-
løb for ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle
er pensionsberettiget, udskydes til nærmere be-
handling i det følgende punkt F, skal det her
bemærkes, at det fradragsfri beløb for ægtepar,
hvor begge ægtefæller er pensionsberettigede,
bliver 7.200 kr., og for enlige 3.300 kr. Selv-
om disse tal, bortset fra den ovenfor nævnte
korrektion, svarer nøje til de faktiske nuvæ-

rende forhold, må det tages i betragtning, at
relationen er en væsentlig anden, end hvad der
direkte kan aflæses af den gældende lovgivning
(på undersøgelsestidspunktet 4.000 kr. - 2.800
kr.).

Medens dette næppe i sig selv fuldtud kan
begrunde en ændring, må det yderligere tages
i betragtning, at de foranstående beregninger
ikke er fuldt tilstrækkelig til belysning af for-
holdene for enlige.

Den specielle nedsættelse i private pensions-
indtægter er, som anført, foreslået fastsat til
40 pct., dog mindst 4.400 kr., og dette betyder
reelt, at denne nedsættelse er et fast bløb, ind-
til den private pensionsindtægt udgør 11.000
kr., af hvilke 40 pct. netop udgør de 4.400 kr.
Dette får ingen virkning for ægtepar, for hvem
al indtægt indtil 11.600 kr. er fradragsfri. For
enlige derimod vil fradragsraten for indtægter
mellem 7.700 kr. (4.400 kr. + 3.300 kr.) og
de nævnte 11.000 kr. være 60 pct., fordi ned-
sættelsen af pensionsindtægten ikke kan blive
større end 4.400 kr., før indtægten overstiger
11.000 kr. Dette betyder, at der, udover det
foran nævnte, for visse indtægter for enlige
reelt kan blive tale om en mindre pensions-
nedgang i forhold til de gældende regler. Dette
kan undgås, såfremt det fradragsfri beløb for-
højes til 3.600 kr., d.v.s. det halve af beløbet
for ægtepar. Da denne relation mellem de fra-
dragsfri beløb for de to grupper af pensionister
i øvrigt synes rimeligt begrundet ved, at ægte-
parrene er to, der teoretisk begge kan have
indtægter ved siden af pensionen, kan denne
ændring anbefales.

F. Ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle er
pensionsberettiget.

1 det foranstående afsnit er behandlet de
ændringer i fradragsreglerne, der følger af en
omregning fra det hidtil anvendte indtægtsbe-
greb til et nyt indtægtsbegreb, der ligger nær-
mere bruttoindkomsten.

På et enkelt punkt adskiller de regler, der
er fundet ved omregningen, sig tilsyneladende
i væsentlig grad fra det gældende system, idet
de generelle fradragsfri beløb bliver forskellige
for ægtepar, hvor begge ægtefæller er pen-
sionsmodtagere, og for ægtepar, hvor kun den
ene ægtefælle er pensionsberettiget. Denne for-
skel er imidlertid kun tilsyneladende, idet det
netop er de ensartede fradragsfri beløb (og de
forskellige pensionsbeløb), som loven nu går
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ud fra, der på grund af skattefradraget bliver
til forskellige bruttobeløb.

Indtil lovændringerne af 2. oktober 1956,
ved hvilke folkepensionen blev indført, var det
fradragsfri beløb for ægtepar, hvor kun den
ene ægtefælle var pensionsberettiget, det sam-
me som for enlige, medens det efter denne lov
(fra 1. april 1957) var det samme som for
ægtepar, hvor begge ægtefæller var pensions-
berettigede.

Denne ændring, som ikke fandtes i det op-
rindelige lovforslag, blev indført som et æn-
dringsforslag til anden behandling af loven.

Der er ikke i betænkningen fra folketings-
udvalget anført nogen begrundelse for æn-
dringsforslaget, ligesom der under folketingets
forhandlinger om forslaget kun blev bemærket
herom, at den ændrede regel havde til formål
at støtte ægtepar med større aldersforskel.

Spørgsmålet om den pensionsmæssige virk-
ning af indtægter hos ægtepar, hvor kun den
ene ægtefælle modtager pension, har adskillige
gange været draget frem i den almindelige de-
bat og været omtalt som særlig vigtigt og med
særlig behov for ændringer. Realiteten er, at
det er for denne gruppe, fradragsreglerne vir-
ker særlig uheldigt. De indtaster, der her er
tale om, er tørst og fremmest den ikke-pen-
sionsmodtagende ægtefælles arbejdsindtægt.

Fastsættelse af et særligt fradragsfrit beløb
for ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle er
pensionsberettiget, betyder teoretisk - omend
ikke i praksis - at reglerne bliver lidt mere
komplicerede, end tilfældet er i dag. Dette
harmonerer ikke med udvalgets almindelige
sigte, der efter kommissoriet er en forenkling.
Når dertil kommer et udbredt ønske om en
lempelse i reglerne for denne gruppe, har ud-
valget fundet det rigtigst, at der allerede ved
etableringen af selve ændringen i indkomstbe-
grebet sker en ændring på dette punkt.

Det mest naturlige - under hensyntagen til
reglens hidtidige udformning - synes her at
være fastsættelse af samme fradragsfri beløb
for ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle er
pensionsberettiget, som for ægtepar, hvor beg-
ge ægtefæller er pensionsberettigede. Dette vil
give en forøgelse af det fradragsfri beløb for
den førstnævnte gruppe med ca. 1.200 kr.,
hvilket vil betyde, at der ved indtægter over
det nugældende faktiske fradragsfri beløb vil
kunne oppebæres større sociale pensionsydelser
end nu. Dette gælder indtil bortfaldsgrænsen

for pensionen, men denne vil samtidig blive
forhøjet med ca. 1.200 kr.

Den omhandlede lempelse synes reelt at
kunne begrundes dermed, at de pågældende
ægtepar til dels skal leve af andre indtægter
end pensionen, (der er lavere end for ægtepar,
hvor begge er pensionsberettigede), og at det
derfor er rimeligt, at reglerne for pensionsbe-
regningen i det mindste ikke er ringere end for
ægtepar, hvor begge ægtefæller er pensionister.

Medens den nævnte forhøjelse for ægtepar,
hvor kun den ene ægtefælle modtager pension,
løser problemet om det fradragsfri beløbs stør-
relse, må det erkendes, at det ikke samtidig
øver nogen virkning på den aftrapning i pen-
sionerne, der sker ved stigende indtægter hos
den ikke-pensionsberettigede ægtefælle (eller
hos pensionisten selv). Dette ville snarere kun-
ne ske gennem en regel om, at en del af ind-
tægten forlods tillagdes den ikke-pensionsbe-
rettigede ægtefælle og dermed helt udgik af
pensionsberegningen.

Skulle en sådan regel indføres, måtte den
antagelig gå ud på, at der ved pensionsbereg-
ningen for disse ægtepar ses bort fra halvdelen
af indtægten, og at reglerne i øvrigt var de
samme som for enlige. Det fradragsfri beløb
ville herved blive det samme som ved den for-
an nævnte løsning, men der ville derudover
blive tale om en væsentlig lempelse for større
indtægter, en lempelse, der ville blive stadig
større, indtil de indtægter, hvorved pensionen
nu falder bort og derefter langsomt aftager,
indtil pensionen også efter de nye regler er
bortfaldet. Ved lempelsens maksimum vil pen-
sionen svare til halvdelen af fuld pension,
medens den efter gældende regler netop vil
være bortfaldet.

Under forudsætning af, at der fastsættes en
generel fradragsprocent på 60, (og den særlige
nedsættelse ved pensionsindtægter fastsættes til
40 pct.), vil den anførte regel betyde, at af-
trapningen for indtægter over det fradragsfri
beløb for ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle
er pensionsberettiget, vil blive: Ved arbejds-
indtægter 30 pct., ved private pensionsindtæg-
ter 18 pct., tjenestemandspension 40 pct. og
formueindtægt 40 pct.

Som tallene viser, vil en halvering af den
ved pensionsberegningen anvendte indtægt for
ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle er pen-
sionsberettiget, betyde en meget væsentlig lem-
pelse i aftrapningen. Da interessen for en sær-
lig lempelse for denne gruppe især vedrører de
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tilfælde, hvor den ikke-pensionsmodtagende
ægtefælle har arbejdsindtægt, kan det med
nogen ret siges, at løsningen går videre end
rimeligt, når hensyn tages til de øvrige pen-
sionister, d.v.s. til ægtepar, hvor begge ægte-
fæller modtager pension, og til enlige. Som
følge heraf har udvalget ved sine fortsatte be-
regninger forudsat, at den første løsning - med
samme fradragsfri beløb for de to grupper
ægtepar - gennemføres. Som konsekvens er
det i øvrigt forudsat, at de særlige fradragsfri
beløb, der foran er nævnt for arbejdsindtægt
og for stats- og kommunal pension, for alle
ægtepar fastsættes til de for ægtepar, hvor beg-
ge ægtefæller er pensionsberettigede, anførte
beløb.

Valget af den omhandlede lempelses art og
størrelse kan i øvrigt først med rimelighed
træffes, når det er afgjort, om der gennem-
føres reelle ændringer i fradragsreglerne for
arbejdsindtægt. Sker det, svækkes motivet for
større ændringer specielt for ægtepar, hvor kun
den ene ægtefælle modtager pension.

G. Forenklinger og lempelser af
fradragsreglerne.

Som omtalt har hovedprincippet ved om-
regningen af fradragsreglerne fra beregnet ind-
tægt til bruttoindtægt været, at de reelle fra-
drag i pensionen nærmest muligt skulle være
de samme som hidtil. Dette har imidlertid på
grund af de gældende reglers forskellige virk-
ninger på forskellige indkomsttrin og i de for-
skellige civilstandsgrupper ikke fuldt ud været
muligt, således at de løsninger, der findes gen-
givet i de foregående afsnit, samtidig i et vist
omfang indeholder en forenkling og en lem-
pelse af de gældende fradragsregler. Synspunk-
tet har - i overensstemmelse med udvalgets
kommissorium - været det, at valg mellem
flere løsninger såvidt muligt skulle træffes til
fordel for den enkleste løsning, uanset om
denne medførte visse merudgifter.

Forinden eventuelle yderligere ændringer
overvejes, skal der derfor i det følgende resu-
meres, hvilke reelle ændringer — i form af
forenklinger og lempelser - der ligger i de
foran anførte fradragsregler.

Det omregnede fradragsfri beløb er for æg-
tepar, hvor kun den ene ægtefælle modtager
pension, forhøjet til samme beløb, som gælder
for ægtepar, hvor begge ægtefæller modtager
pension. Denne ændring indeholder såvel en

forenkling i forhold til det hidtil faktisk gæl-
dende, som en lempelse for den omhandlede
gruppe ægtepar. Endvidere er de fradragsfri
beløb forhøjet med 500 kr. for ægtepar og
600 kr. for enlige, hvilket er en betingelse for
fastsættelsen af en ensartet fradragsprocent og
for tilvejebringelse af et rimeligt forhold mel-
lem størrelsen af de fradragsfri beløb for æg-
tepar og enlige. Dette betyder en tilsvarende
forhøjelse af den indtægt, der kan oppebæres
ved siden af den fulde pension.

Fradragsprocenten er generelt fastsat til 60.
Heri ligger kun en beskeden lempelse, men til
gengæld en ikke uvæsentlig forenkling. Dels
bliver fradraget ens på alle indtægtsniveauer,
dels bliver fradragsprocenten den samme, som
anvendes for pensionstillægget.

Bortfald af fradraget for skatter og kontin-
genter indeholder ikke i sig selv nogen lem-
pelse, men giver basis for en væsentlig forenk-
ling ved at muliggøre indførelse af de foran
omtalte ensartede fradragsprocenter på alle
indkomsttrin samt gør det muligt at udforme
reglerne således, at den enkelte lettere selv kan
beregne sin pension.

For så vidt angår de specielle fradragsregler
indeholder de anførte regler ikke større lem-
pelser eller forenklinger. Reglerne er i det
store og hele udformet ganske parallelt med
de nugældende regler, således at ændringerne
alene skyldes overgangen til andet indkomst-
begreb.

Det er klart, at lempelser i fradragsreglerne
kan gennemføres ved forhøjelse af de fradrags-
fri beløb og/eller nedsættelse af fradragspro-
centen. Det må imidlertid påpeges, at der ikke
i sådanne ændringer kan siges at ligge nogen
art af forenkling, hvorfor udvalget ikke har
ment at skulle komme nærmere ind på dette
spørgsmål.

Udvalgets overvejelser med hensyn til gen-
nemførelse af reelle ændringer, udover det
allerede foran anførte, retter sig derfor ude-
lukkende mod de specielle regler.

Af særlig interesse er her reglen om formue-
indtægt. Som foran anført, skal denne efter
ændringen af indkomstbegrebet gå ud på en
forhøjelse af indtægten med Vs dog således,
at der ses bort fra de første 1.000 kr. af den
beregnede forhøjelse. Bestemmelsen betyder,
at formueindtægter over 3.000 kr. vil medføre
fradrag i pensionen på 80 pct., hvilket som
følge af lempelsen i den almindelige fradrags-
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procent som hovedregel er en væsentlig lem-
pelse i forhold til hidtil.

Spørgsmålet er imidlertid, om den pågæl-
dende specialregel skal opretholdes, idet det
formentlig af hensyn til opsparingen må anses
for ønskeligt at behandle formueindtægter for-
holdsvis lempeligt. Reglen må, som det er
omtalt i kapitel I, ses i sammenhæng med
specialregien for private pensionsindtægter og
livrenter. Begge bestemmelser blev indført i
1960 og tjener tilsammen til at udligne den
forskel, der er mellem pensionsindtægter og
formueindtægter, fordi en del af en pensions-
indtægt er formueforbrug.

Ved beregninger foretaget før gennemførel-
sen af den omhandlede lovændring fra 1960
blev det anført, at ca. 60 pct. af en udbetaling
af pension eller livrente for en 67 årig må
betragtes som formueforbrug, samt at denne
procent er stigende med stigende alder. Det
særlige tillæg til formueindtægter og fradrag i
private pensionsindtægter ville således tilsam-
men i det store og hele svare til dette formue-
forbrug for folkepensionisternes vedkommende.

Formueforbrugets andel af en pensionsud-
betaling eller livrente er mindre, jo yngre pen-
sionisten er. Når dette tages i betragtning og
sammenholdes med, at fradragsreglerne fra 1.
april 1970 alene gælder pensionister under 67
år - d.v.s. andre grupper end dem, med hen-
blik på hvilke reglerne i første række blev ud-
formet - vil der være god anledning til at
overveje ændringer.

Regnes der med en forrentning på 5 pct. pr.
år, er det omtalte formueforbrug ved pensions-
udbetaling for en 65 årig 50-55 pct. af det
udbetalte beløb, for en 60 årig ca. 45 pct., for
55 årige 35-40 pct. og for 50 årige ca. 30 pct.
af de årlige pensionsudbetalinger.

Som anført foran, foreslås den særlige ned-
sættelse i private pensionsindtægter fastsat til
40 pct. Det vil ses, at denne nedsættelse svarer
til formueforbruget ved pensionsudbetalinger
indtil en alder på mellem 55 og 60 år, eventu-
elt endnu højere, såfremt rentefoden er over
5 pct.

Under hensyn til aldersfordelingen af de
personer, der efter 1. april 1970 er underkastet
fradragsreglerne, synes det hensyn, der hidtil
har været tilgodeset gennem formuetillægget
og fradraget i indtægten for pensioner og liv-
renter, herefter fra denne dato at kunne til-
godeses alene gennem den nye specialregel for
pensions- og livrenteindtægter.

Den i kapitel II foretagne undersøgelse af,
i hvilket omfang personer med nedsat ind-
tægtsbestemt pension rammes af de forskellige
specialregler, viser, at relativt mange har for-
mueindtægter, men at det kun er en mindre
del af disse, hvis formueindtægt er så stor, at
den specielle regel om forhøjelse af indtægten
får virkning.

De anførte forhold i forbindelse med, at
formuereglen gør pensionsberegningen ret kom-
pliceret og vanskeliggør det for den enkelte
pensionist selv at beregne pensionen, må sam-
men med opsparingshensynet betragtes som
rimelige begrundelser for reglens ophævelse.

Udvalget finder ikke anledning til at foreslå
ændringer i de foran anførte specialregler ved-
rørende pensionsberegningen for private pen-
sions- og livrenteindtægter. Det må antages, at
disse regler skal bevare deres nuværende form
med et procentvis nedslag i indtægten ved pen-
sionsberegningen kombineret med et absolut
minimum for dette nedslags størrelse. Ændrin-
ger på dette område ville således alene have
karakter af en lempelse i de gældende regler,
medens der ikke herved ville blive opnået no-
gen forenkling af systemet.

Som allerede omtalt side 45, måtte udval-
get principielt finde det ønskeligt, at speci-
alreglerne vedrørende tjenestemandspensioner
blev ophævet og erstattet af specialreglerne for
private pensionsindtægter. Dette skyldes både,
at reglerne for tjenestemandspensioner er sær-
deles komplicerede, og at de medfører særlig
store fradrag i de sociale pensioner, nemlig
efter den foreslåede omlægning 80 pct. Som
ligeledes anført, må ophævelsen af specialreg-
lerne imidlertid forudsætte en samtidig ændring
af tjenestemandspensionen, hvorfor disse to
spørgsmål burde løses samtidig.

Såfremt den nævnte ændring af tjeneste-
mandspensionerne ikke finder sted, eller så-
fremt den udskydes til et senere tidspunkt end
det, hvor omlægningen af fradragsreglerne for
de sociale pensioner skal finde sted, synes det
rimeligt at overveje, om der foreløbig på an-
den måde kan gennemføres en forenkling af
det gældende system. Specielt vil det da være
spørgsmålet om at erstatte de to regler, der
indgår i tjenestemandsreglen, med én bestem-
melse, der i administrativ og i andre hense-
ender er så simpel som mulig.

En sådan forenkling synes mulig, hvilket
fremgår af den følgende oversigt:

54



Ægtefæller,
begge

ægtefæller
pensions-

berettigede

kr.

Enlige

1. Tjenestemandspension, hvorved
20 pct.-reglen sætter ind 2.700 1.900

2. Tjenestemandspension, hvorved
almindelig fradragsregel nu sæt-
ter ind for tjenstemandspensio-
nister 8.300 4.000

3. Den sociale pension er som føl-
ge af 20 pct.-reglen ved 2 redu-
ceret med 1.120 420

4. Nyt fradragsfrit beløb 1) 7.200 3.600
5. Efter ny fradragsregel, men

uden særregler, vil den sociale
pension ved 2. være reduceret
med 660 240

i) Uden specialreg'er om nedsættelse af indtægter, der
hidrører fra tjenestemandspension.

Forskellen mellem de sociale pensionsydel-
ser, der kan udbetales henholdsvis efter de
nugældende regler og efter de nye regler uden
specialbestemmelser, vil for tjenestemandspen-
sionister nå et minimum ved de ovenfor som
2. angivne indtægter. For større indtægter bli-
ver forskellen større, idet denne på grund af,
at den nye fradragsprocent fastsættes til 60,
vil vokse med 30-40 kr. pr. 100 kr.s indtægts-
stigning. Forskellen vil ligeledes være større
for lavere indtægter, indtil de under 4. angivne
tal. Derefter vil den påny aftage.

På det nævnte grundlag finder udvalget det
rimeligt, eventuelt i en overgangsperiode, indtil
det er muligt at indføre samme regler som for
private pensionsindtægter, helt at afskaffe spe-
cialregler for tjenestemandspensionen d.v.s. så-
vel 20 pct. reglen som det specielle fradragsfri
beløb, der gælder for denne gruppe. I denne
forbindelse er det også taget i betragtning, at
den særlige 20 pct.-regel har virkning for så
lave indtægter, at den i lange indkomstinter-
valler bevirker pensionsnedsættelse på samme
tid, hvor fradragsreglerne for pensionstillægget
virker.

Som tidligere omtalt, gælder praktisk taget
samme bestemmelser som for tjenestemænd
for invalidepensionister med ulykkeserstatning
og for enker med ulykkeserstatning efter afdød
ægtefælle. I disse tilfælde er det blot special-

reglerne for anden indtægt, (der svarer til reg-
len for arbejdsindtægt), der finder anvendelse
sammen med den særlige 20 pct.-regel.

Det må antages, at der ikke for tiden fore-
ligger nogen egentlig begrundelse for ophæ-
velse af den eksisterende særbehandling, idet
det hensyn, der har ligget bag den specielle
regels indførelse, nemlig at der bør foretages
en særlig reduktion af den sociale pensions-
ydelse, hvor pågældende modtager ydelser
efter en anden af de sociale love, stadig må
antages at gælde.

Det nævnte hensyn vil imidlertid fortsat
blive tilgodeset, såfremt man afskaffer begge
specialregler, d.v.s. også i dette tilfælde alene
anvender det nye almindelige fradragsfri beløb.
Virkningen heraf vil for enlige blive ganske
den samme pensionsmæssige stilling, som foran
er påvist vedrørende tjenestemandspensionister.
For ægtepar, hvor begge ægtefæller modtager
pension, sættes de almindelige fradrag nu
først ind ved ulykkeserstatninger, der er 100
kr. større, end tilfældet er ved tjenestemands-
pensioner. I dette tilfælde vil det under 3. i
foranstående oversigt angivne tal blive øget
med 20 kr., medens tallet under 5. øges til
720 kr. Også i dette tilfælde kan specialregien
således ophæves, uden at det vil medføre ned-
gang i de sociale pensionsydelser.

Under hensyn til det anførte samt i øvrigt
til, at specialreglen kun har virkning for en
meget begrænset kreds af personer, finder ud-
valget det rimeligt, at reglen ophæves.

Omregningen fra beregnet indtægt til brut-
toindtægt i afsnit E samt de under afsnit F
anførte ændringer for ægtepar, hvor kun den
ene ægtefælle er pensionsberettiget, medførte,
som tidligere anført for arbejdsindtægter m.v.,
at det specielle fradragsfri beløb fastsættes til
1.700 kr. for ægtepar og 1.000 kr. for enlige.
Hertil kom for invalidepensionister med per-
sonligt arbejde et ekstra fradragsfrit beløb på
4.100 kr. for ægtepar og 2.900 kr. for enlige.
Langt den største del af pensionister under 67
år med arbejdsindtægt befinder sig i invalide-
pensionistgruppen, idet indtægten hidrører fra
den ikke-pensionsberettigede ægtefælles per-
sonlige arbejde.

Såfremt de nævnte regler skal underkastes
større ændringer, må disse gå ud på, at der for
arbejdsindtægt indføres samme regel som for
private pensionsindtægter. Ingen anden ændring
ville kunne betragtes som en virkelig forenk-
ling, da den ikke ville medføre reduktion i
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antallet af specialregler. På den anden side
måtte denne forenkling være ønskelig, idet den
- sammen med de øvrige foran foreslåede æn-
dringer - ville betyde, at fra dragssystemet kun
ville komme til at indeholde to sæt regler, den
almindelige fradragsregel (fradragsfrit beløb
og fradragsprocent) samt en specialregel for
private pensioner og arbejdsindtægt m.v.

Der rejser sig imidlertid herved spørgsmålet
om, hvorvidt den pågældende ændring er mu-
lig under uændret bibeholdelse af reglen for
private pensionsindtægter. Minimum for det
særlige fradragsfri beløb for private pensions-
indtægter er fastsat til 4.400 kr. Det er umid-
delbart klart, at dette for folke- og enkepensio-
nister vil medføre en væsentlig lempelse. For
invalidepensionister er det samlede fradragsfri
beløb ved personligt arbejde 5.800 kr. for ægte-
par og 3.900 kr. for enlige. Medens dette for
de enlige er mindre end det minimale særlige
fradragsfri beløb ved private pensionsindtæg-
ter, er det 1.400 kr. større for ægtepar. For
ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle modtager
pension, er der imidlertid, som anført foran
under F, foretaget en forhøjelse af det gene-
relle fradragsfri beløb og af det specielle fra-
dragsfri beløb for arbejdsindtægt m.v. med i
alt 1.400 kr., for at beløbet har kunnet få den
samme størrelse som det fradragsfri beløb for
ægtepar, hvor begge ægtefæller modtager pen-
sion. Denne gruppe af ægtepar vil derfor gen-
nem minimum for det særlige fradragsfri beløb
for private pensionsindtægter være sikret mod
en nedgang i pensionen.

Den eneste gruppe, for hvilken der herefter
kan blive problemer, er - som tallene viser
- ægtepar, hvor begge ægtefæller modtager
invalidepension. Hertil må imidlertid dels be-
mærkes, at det på tidspunktet for en eventuel
lovændring gældende fradragsfri beløb sand-
synligvis er mindre, end der er regnet med,
jfr. omtalen foran under punkt E. 1. vedrø-
rende invalidepensionisters beskatning, samt
dels, at antallet af sådanne ægtepar med ar-
bejdsindtægt er overordentlig ringe, jfr. omta-
len heraf i kapitel II. Endelig bemærkes, at
indførelsen af reglen for private pensionsind-
tægter på dette område vil betyde, at fradrags-
procenten reduceres til 36. således at det kun
vil være i et begrænset indtægtsinterval, at den
omhandlede pensionsnedgang overhovedet vil
kunne finde sted.

Ændringen af fradragsreglen for arbejds-
indtægt vil især have betydning for ægtepar,

hvor kun den ene ægtefælle modtager pension.
Som tallene i kapitel II viser, er det i alt væ-
sentligt her, at arbejdsindtægt forekommer,
nemlig hos den ikke-pensionsmodtagende æg-
tefælle. Kritikken mod fradragsreglerne er
hovedsageligt fremsat netop med henblik på
denne gruppe under henvisning til, at forøgel-
sen i en ægtefælles arbejdsindsats og dermed
i pågældendes indtjening i mange tilfælde for
en væsentlig del opsluges af en næsten tilsva-
rende nedgang i den sociale pensionsydelse.
Denne kritik vil i vidt omfang blive imøde-
kommet ved den omtalte ændring, hvorefter
fradragsprocenten reelt reduceres til 36 pct.

For enlige vil den omhandlede ændring
medføre, at pensionerne vil bortfalde ved en
arbejdsindtægt på 20-23.000 kr., d.v.s ved
arbejdsindtægter nogenlunde svarende til det
normale for fuldt beskæftigede arbejdere i in-
dustrien. Medens enlige således ikke vil kunne
få pension sammen med normal arbejdsløn,
vil bortfaldsgrænsen for ægtepar komme til at
ligge noget højere. Dette må principielt anses
for at være i overensstemmelse med kritikkens
synspunkter, der i virkeligheden måtte have
som sin yderste konsekvens, at en ægtefælles
arbejdsindtægt ikke skulle øve indflydelse på
pensionens størrelse.

Under hensyn til det anførte finder udvalget
det rimeligt, at de tidligere omtalte specialreg-
ler for arbejdsindtægt m.v. bortfalder, og at
denne indtægtsgruppe i stedet indføres under
den for private pensionsindtægter foreslåede
regel.

Kompensation for eventuel nedgang i pen-
sionen. Som anført vil ændringen af reglerne
for arbejdsindtægt i ganske enkelte tilfælde
(for nogle få ægtepar, hvor begge ægtefæller
modtager invalidepension), kunne medføre en
mindre nedgang i pensionen. En pensionsned-
gang vil endvidere kunne ske i enkelte tilfælde,
hvor pensionisten (eller dennes ægtefælle) sam-
tidig har privat pensionsindtægt og arbejdsind-
tægt. I sådanne tilfælde betyder det nugældende
beregningsprincip, at den (de) pågældende sam-
tidig kan udnytte begge de to specialregler,
d.v.s. ved pensionsberegningen samtidig få re-
duceret indtægten med specialnedsættelsen for
private pensionsindtægter og specialnedsættel-
sen for arbejdsindtægt m.v.

Uanset at det må anses for ønskeligt, at der
ikke sker nedsættelser af pensionen som følge
af ændringerne i beregningsreglerne, finder
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udvalget det ud fra forenklingssynspunktet me-
get uheldigt at indføre en særlig regel om
kompensation til pensionister, der måtte lide
nedgang i pensionen som følge af ændringerne.
En sådan kompensationsregel ville volde bety-
delige administrative vanskeligheder.

For så vidt angår de nævnte invalidepensio-
nistægtepar er det allerede omtalt, at gruppen
er af meget ringe størrelse, og hertil kommer,
at nedgangen kun vil kunne forekomme i til-
fælde, hvor arbejdsindtægten udgør mellem ca.
12.000 kr. og ca. 14.500 kr.

Inden for gruppen af pensionister under 67
år med såvel private pensionistindtægter som
arbejdsindtægt m.v. vil enke- og folkepensio-
nister praktisk taget aldrig kunne komme ud
for en pensionsnedgang som følge af ændrin-
gen, idet den gældende specielle indtægtsned-
sættelse for arbejdsindtægt er af beskeden stør-
relse, således at de lempelser, der iøvrigt følger
med omlægningen, f.eks. i de fradragsfri beløb
for ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle mod-
tager folkepension, næsten altid vil opveje ten-
densen til pensionsnedgang.

Størst bliver mulighederne for nedgang i
pensionen for invalidepensionister, hvilket skyl-
des, at der for denne gruppe efter de nuvæ-
rende regler foretages den særlige ekstra ned-
sættelse i indtægt ved personligt arbejde. En
nedgang i pensionen vil her kunne forekomme
i tilfælde, hvor den samlede indtægt af privat
pension og arbejde overstiger ca. 12.000 kr.
for ægtepar og godt 8.000 kr. for enlige. (Også
her vil nedgangen blive mindst for ægtepar,
hvor kun den ene ægtefælle modtager pension,
som følge af den særlige lempelse i fradrags-
reglerne for denne gruppe).

Ser man imidlertid på tallene i kapitel II,
tabel 5, for antallet af invalidepensionister med
nedslag i pensionen, viser det sig, at privat
pension eller livrente kun forekommer meget
sjældent — sammenlignet med, hvad tilfældet er
for folkepensionen - og tilsyneladende i øvrigt
kun i ringe omfang kombineret med arbejds-
indtægt.

På grundlag heraf finder udvalget, at be-
hovet for en særlig regel om kompensation for
en eventuel nedgang i pensionen er så ringe
og alene knyttet til så relativt store indtægter,
at hensynet til de store administrative vanske-
ligheder gør det rimeligt at undgå indførelse
af en sådan regel.

H. Ændring af fradragsreglerne, således at be-
stemmelserne for arbejdsindtægt, private pen-

sioner m.v. bliver hovedreglen.

Som det fremgår af de foranstående afsnit
E, F og G, har udvalgets undersøgelser ført til
en indstilling om, at fradragsreglerne - efter
at fradraget i indtægten for skatter og kontin-
genter er bortfaldet - ved den pr. 1. april 1966
gældende pristalsregulering får følgende ind-
hold:

Det fradragsfri beløb fastsættes til 3.600 kr.
for enlige og 7.200 kr. for ægtepar. Indtægter
udover disse beløb bevirker et fradrag på 60
pct. i pensionerne.

For alle andre indtægter, end formueafkast,
visse ulykkeserstatninger og eventuelt tjeneste-
mandspension, foretages før pensionsberegnin-
gen et nedslag i indtægten med 40 pct., dog
mindst 4.400 kr.

Det er naturligt at spørge, om reglerne kun-
ne omformes, således at anvendelse af det sær-
lige nedslag, som vil være reglen i de fleste
tilfælde, hvor der overhovedet forekommer
indtægt, kunne indgå i lovens almindelige be-
stemmelse, således at fremgangsmåden for und-
tagelsestilfældene blev udformet som en speci-
alregel.

Hovedreglen skulle herefter gå ud på, at
det fradragsfri beløb fastsættes til 8.000 kr.
for enlige og 11.600 kr. for ægtepar. Denne
formulering betyder imidlertid en lempelse for
enlige med indtægter mellem 8.000 kr. og
11.000 kr., idet disse, jfr. omtalen i slutningen
af afsnit E, vil få fradragsraten reduceret fra
60 til 36 pct. Det fradragsfri beløb for enlige
vil derfor i dette tilfælde kunne reduceres til
7.700 kr.

Specialreglen kan herefter kun tænkes ud-
formet som en bestemmelse om, at indtægt af
formue m.v. forhøjes med en nærmere fastsat
procent. For at ændre fradragsraten fra 36 pct.
til 60 pct. for denne gruppe skal indtægten
forhøjes med 2/.3- Denne forhøjelse ville imid-
lertid være for stor i forhold til det fradragsfri
beløb for ægtepar. For at det fradragsfri beløb,
der i dette tilfælde skulle være 7.200 kr., gen-
nem en forhøjelse beregningsmæssigt skulle
kunne blive til 11.600 kr., skal forhøjelsen kun
være 61 pct. En forhøjelse med 2/?. ville altså
medføre en forringelse i stillingen for ægtepar
med disse indtægter.

Omvendt skal det fradragsfri beløb for en-
lige - for at kunne ændres fra 3.300 kr. (efter
reduktion med de nævnte 300 kr.) til 7.700 kr.
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- forhøjes med 133Va pct. Hvis forhøjelsen
blev mindre, ville det fradragsfri beløb for
denne gruppe blive forhøjet.

Det er klart, at reglen kun kan indeholde
en enkelt forhøjelsesprocent. Da man ligeledes
må gå ud fra, at ingen skal stilles ringere ved
ændringen, kan denne procent næppe fastsæt-
tes til mere end ca. 60.

En sådan regel vil imidlertid, som foran
påvist, for samtlige enlige med indtægter af
den omhandlede art og for ægtepar, hvis ind-
tægt af denne art er relativt høj, betyde en
væsentlig lempelse i forhold til de nugældende
regler.

Det er ikke muligt at supplere den nævnte
procentregel med en bestemmelse om, at for-
højelsen for formueindtægter m.v. mindst skal
udgøre et nærmere fastsat beløb (formentlig
4.400 kr.), idet dette i nogle tilfælde, når for-
mueindtægten m.v. er relativ lav, ville få virk-
ning på pensionisternes muligheder for samti-
dig at have indtægt ved personligt arbejde m.v.
ved siden af pensionen.

Udvalget finder herefter ikke, at det er mu-
ligt at foretage en sådan ændring af fradrags-
reglerne.

I. Indførelse af et system med kun
én fradragsregel.

Efter gennemførelsen af de i afsnit G om-
talte lempelser og forenklinger i fradragsregler-
ne indeholder disse, som anført i begyndelsen
af afsnit H, kun to forskellige sæt bestemmelser.

Medens det efter kommissoriet er en forud-
sætning ved udvalgets arbejde, at der opret-
holdes fradragsregler i lovgivningen, er det på
den anden side ikke givet, at der skal være
forskel i behandlingen af forskellige indtægts-
arter ved pensionsberegningen. Man må derfor
naturligt rejse det spørgsmål, om det er muligt
at foretage en yderligere forenkling, således at
resultatet bliver, at der kun eksisterer én regel,
som kan anvendes uanset indtægtens art.

Da den lempeligste af reglerne efter det i de
foregående afsnit opstillede fradragssystem er
reglen for arbejdsindtægt, private pensioner
m.v., måtte det være denne regel, der skulle
finde anvendelse i alle tilfælde. Det fradragsfri
beløb skulle herefter være 11.600 kr. for ægte-
par og 7.700 kr. for enlige, medens fradrag i

pensionen for indtægt udover disse grænser
skulle være 36 pct.

Det er i afsnit G omtalt, at den væsentlige
lempelse, der ville ligge i disse fradragsregler,
ikke kan anses for begrundet i de tilfælde, hvor
indtægten udgøres af en ulykkesforsikringser-
statning. Endvidere er det omtalt, at en sådan
regel for tjenestemandspensioners vedkommen-
de måtte forudsætte en samtidig ændring også
af disse.

Hovedspørgsmålet er imidlertid den lempel-
se, som ændringen af reglerne ville medføre
for formueindtægter. Dette hænger dels sam-
men med, at der forekommer et ikke ganske
ubetydeligt antal pensionister med formueind-
tægt, dels med relationen mellem formueind-
tægter og private pensions- og livrenteindtæg-
ters stilling i fradragsmæssig henseende.

Som tidligere anført (afsnit G), må en del
af pensions- og livrenteudbetalinger betragtes
som formueforbrug, hvilket begrunder enten,
at der ved pensionsberegningen ses bort fra en
del af pensions- og livrenteudbetalinger eller,
at der beregningsmæssigt foretages en forhøj-
else af formueindtægter. Dette synspunkt kom
kraftigt til orde efter indførelsen af folkepen-
sionen fra 1. april 1957, hvor der lovmæssigt
kun var en ganske ringe forskel i fradragsreg-
1erne for de to slags indtægter. Resultatet heraf
blev lovændringen i 1960, der indførte reglen
om. nedsættelse af pensions- og livrenteindtæg-
ter og forhøjelse af formueindtægter.

Det fremgår af bemærkningerne i afsnit G,
at den nu foreslåede regel må antages i det
store og hele at ville bevare ligevægten mellem
de to indtægtsarter for de grupper af pensio-
nister, der efter 1. april 1970 vil være omfattet
af fradragsreglerne.

Ophævede man nu særbestemmelsen samti-
dig med, at der stadig bevares fradragsregler,
må det anses for givet, at spørgsmålet påny vil
komme til diskussion, og resultatet heraf kunne
meget vel — på samme måde som tidligere —
blive indførelse af særlige regler med henblik
på at genetablere ligestillingen.

Herefter forekommer det udvalget klart, at
det ikke vil være muligt, så længe der bevares
fradragsregler, at føre forenklingen videre end
til eksistensen af to sæt regler, hvoraf det ene
sæt må omfatte pensions- og livrenteindtægter,
det andet formueindtægter.
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KAPITEL V.

Virkningerne af ændringer i fradragsreglerne for pensionernes
grundbeløb

A. Beløbene i pensionslovene.
Udvalget har på grundlag af den foretagne

analyse i kapitel IV indstillet, at fradragsreg-
lerne efter bortfald af indtægtreduktionen med
skatter og kontingenter som hovedregel kom-
mer til at indeholde en fradragsrate på 60 pct.
for indtægter over 3.600 kr. for enlige og
7.200 kr. for ægtepar. Indtægten reduceres
dog - især for private pensioner og arbejds-
indtægt - forud for beregningen med 40 pct.
eller mindst 4.400 kr.

De pågældende beløb er udregnet ved pris-
talsreguleringen pr. 1. april 1966, d.v.s. ved
et pristal på 115.

Da alle pristalsregulerede beløb i pensions-
lovene angives ved pristal 100 (januar 1963),
skal de fradragsfri beløb i loven være hen-
holdsvis 3.200 kr. og 6.400 kr. Det særlige
minimumsfradrag for bl.a. private pensions-
indtægter og arbejdsindtægter skal i loven an-
gives til 3.800 kr.

Januar-pristallet 1968 er 127, hvilket bety-
der, at de beregnede fradragsfri beløb fra 1.
april 1968 vil andrage 4.100 kr. og 8.100 kr.
Minimumsfradraget for pensionsindtægter m.v.
vil være 4.800 kr.

B. Merudgifterne ved ændring af
fradragsreglerne.

Ved opstillingen af de forskellige forenklin-
ger og lempelser i fradragssystemet i kapitel
IV er det tilkendegivet, for hvilke persongrup-
per lempelserne i særlig grad vil virke. Sam-
menholdes dette med de i kapitel II angivne
statistiske oplysninger om størrelsen af de for-
skellige pensionistgrupper under 67 år, som
også efter 1. april 1970 er omfattet af fra-

dragsreglerne, vil der herved kunne tilvejebrin-
ges et første skøn over de foreslåede lempelsers
samlede omfang. Det synes ud fra dette mate-
riale klart, at lempelserne reelt vil have betyd-
ning for en forholdsvis beskeden kreds af pen-
sionister sammenlignet med det totale antal
på over 600.000.

En samlet bedømmelse kan imidlertid ikke
opbygges på dette grundlag, og det er derfor
nødvendigt, at der søges tilvejebragt et enkelt
tal, som viser, hvilken merudgift der vil blive
resultatet.

Beregningen i det følgende er baseret på
pristalsreguleringen fra 1. april 1968, og for-
udsættes i øvrigt at gælde for regnskabsåret
1968/69. De fulde grundbeløb er herefter for
1 år regnet at udgøre:

Enlige og ægtepar, når kun den ene
ægtefælle modtager pension 7.044 kr.

Ægtepar, når begge ægtefæller mod-
tager pension 10.608 kr.

De samlede udgifter ved udbetaling af de
sociale pensioner i 1968/69 kan ved det nævnte
pristal og den i februar 1968 gældende lovgiv-
ning anslås således:

Mill.kr.

Folkepension 3.713
Invalidepension 1.255
Enkepension 135

lait 5.103

Der har tidligere fra tid til anden været
foretaget beregninger over merudgifterne ved
fuldstændig ophævelse af fradragsreglerne for
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grundbeløbene for pensionister under 67 år.
Det er derfor rimeligt, at man også i dette
tilfælde som sammenligningsgrundlag tilveje-
bringer en sådan beregning, idet de tidligere
meddelte tal idag ikke vil have direkte gyldig-
hed. Dette skyldes især grundbeløbenes kraftige
stigning, der f.eks. fra 1964 til 1. april 1968
vil andrage ca. 40 pct.

Hertil kommer, at tidligere beregninger for
invalidepensionens vedkommende er foretaget
efter de før 1. april 1966 gældende regler.
Efter disse regler havde invalidepensionister
ret til - uanset indtægten -- at få udbetalt et
beløb svarende til Vs af grundbeløbet, medens
grundbeløbet efter de nuværende regler kan
falde til 0. Det er klart, at denne ændring har
betydet, at en ophævelse - eller lempelse -
af fradragsreglerne nu vil medføre væsentligt
større merudgifter end tidligere.

Det må påpeges, at de foretagne beregninger
er behæftet med en ikke ubetydelig usikker-
hed. Dette skyldes i ganske særlig grad, at der
ikke foreligger et detailleret materiale om de
pågældende befolkningsgruppers fordeling efter
indtægt.

a. Fuldstændig ophævelse af fradragsreglerne
for grundbeløb.

Invalidepension. Antallet af invalidepensio-
nister, for hvem grundbeløbet er nedsat eller
eventuelt helt bortfaldet, er 19-20.000. Langt
de fleste af disse (ca. 80 pct.) er gifte personer,
hvis ægtefælle ikke modtager pension. Det er
tillige langt hyppigere i denne gruppe end i
andre, at grundbeløbet er stærkt nedsat eller
eventuelt helt bortfaldet.

Bestemmelserne i invalidepensionsloven om
tilkendelse af invalidepension er formuleret på
en sådan måde, at en ophævelse af fradrags-
reglerne ikke vil medføre en forøget tilgang
af pensionister. Under hensyn hertil kan det
beregnes, at de årlige merudgifter ved fradra-
genes bortfald vil andrage ca. 85 mill. kr. Af
dette beløb vedrører ca. 75 mill, kr., eller næ-
sten 90 pct., gifte pensionister, hvis ægtefæller
ikke modtager pension, hvilket igen vil sige,
at størstedelen af merudgiften skyldes bortfald
i fradrag i invalidepensionen som følge af æg-
tefællens indtægt.

Folkepension. Antallet af folkepensionister
under 67 år, der får grundbeløbet nedsat på
grund af egne eller ægtefa l̂les indtægter, an-
drager godt 12.000.

Nedsættelserne i pensionen er som hoved-

regel væsentlig mindre for disse, end tilfældet
er for den tilsvarende gruppe invalidepensio-
nister. I denne forbindelse kan det specielt
bemærkes, at folkepensionen, hvis den bereg-
ningsmæssigt ville blive lavere end VG af grund-
beløbet, helt vil være bortfaldet, således at
pågældende overhovedet ikke vil være folke-
pensionist.

Bortfald af fradragsreglerne for grundbeløbet
vil herefter for de nuværende folkepensionister
under 67 år kunne anslås at ville medføre en
årlig merudgift på ca. 28 mill. kr.

Den samlede udgift ved ophævelse af fra-
dragsreglerne bliver imidlertid større, idet der
samtidig vil ske en væsentlig forøgelse i antal-
let af pensionister. Det er åbenbart, at de enlige
kvinder i alderen 62—66 år, der i dag ikke
modtager folke- eller invalidepension, efter op-
hævelse af fradragsreglerne vil melde sig som
pensionister med ret til fuld pension. Hertil
kommer, at en mindre udvidelse i antallet af
folkepensionstildelinger ved dispensation efter
folkepensionslovens § 2, stk. 3, næppe vil kun-
ne udelukkes.

Medens det ikke er muligt at beregne, hvad
merudgifterne ved den sidstnævnte forøgelse
vil blive, kan det ret nøje beregnes, hvad til-
gangen af enlige kvinder i alderen 62-66 år
vil betyde.

Antallet af enlige kvinder i alderen 62-66
år er knap 51.000. Af disse modtager i dag
ca. 27.400 folkepension og ca. 6.200 invalide-
pension. Resten, d.v.s. godt 17.000, vil her-
efter komme til som folkepensionister efter
ophævelse af fradragsreglerne. Den årlige ud-
gift herved vil andrage 122 mill. kr.

Ophævelse af fradragsreglerne for grund-
beløbet for folkepensionister under 67 år vil
således pr. år medføre en merudgift på mindst
150 mill. kr.

Enkepension. Antallet af enkepensionister,
der modtager nedsat grundbeløb som følge af
egne indtægter, andrager knap 3.000. Bortfal-
der fradragsreglerne, vil dette betyde en for-
øgelse i pensionsudgiften til disse pensionister
på i alt ca. 5 mill. kr. årligt.

Hertil kommer imidlertid, at samtlige enker
i alderen 55-61 år, der er blevet enker efter
det fyldte 45. år, og som ikke modtager inva-
lidepension, efter bortfald af fradragsreglerne
vil melde sig som enkepensionister.

I alt kan det opgøres, at der findes godt
24.000 enker i den omhandlede aldersgruppe,
der er blevet enker efter 45 års alderen. Af
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disse modtager ca. 14.000 enkepension eller
invalidepension, således at nytilgangen ved op-
hævelse af fradragsreglerne vil blive ca. 10.000.
Den årlige udgift ved udbetaling af pension
til disse vil blive ca. 70 mill. kr.

Ser man bort fra, at der formentlig også kan
blive tale om en mindre ekstra tilgang af enke-
pensionister fra andre end den nævnte person-
gruppe, kan den årlige merudgift opgøres til
ca. 75 mill. kr.

Samtlige pensionistgrupper. Fuldstændig op-
hævelse af fradragsreglerne for pensionens
grundbeløb kan herefter for samtlige pensio-
nistgrupper opgøres at ville medføre en årlig
merudgift på i det mindste 310 mill. kr. Dette
svarer til en forøgelse i de forventede udgifter
til de sociale pensionsydelser i 1968/69 på
6.1 pct.

/). Ændring af fradragreglerne som anfört i
forslaget.

Invalidepension. Også beregninger af udgif-
terne, ved det anførte forslag, viser, at den
væsentligste stigning blandt invalidepensionis-
terne vil ligge på ægtepar, hvor kun den ene
ægtefælle er pensionist. For denne gruppe vil
forslaget forhøje den grænse, hvorved invalide-
pensionen som følge af arbejdsindtægt vil falde
helt bort, med næsten 12.000 kr.

I alt må forslaget regnes at medføre mer-
udgifter til invalidepension på ca. 40 mill. kr.
årligt, af hvilke ca. 30 mill. kr. falder på ægte-
par med kun én pensionsberettiget ægtefælle.
Det er især forhøjelsen af det fradragsfri beløb
for ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle mod-
tager pension, til samme beløb som for ægte-
par, hvor begge ægtefæller modtager pension,
der har betydning.

Antallet af invalidepensionister, som efter
ændringen fortsat ikke vil modtage fuld inva-
lidepension, kan anslås til 9-10.000.

Folkepension. Forskellen mellem udgiftsstig-
ningen ved fuld ophævelse af fradragsreglerne
og ved forslaget er forholdsvis væsentlig min-
dre for gruppen af personer, der allerede nu
modtager folkepension end for invalidepensio-
nister. Dette skyldes det foran nævnte forhold,
at nedsættelserne i pensionsbeløb gennemgå-
ende er mindre blandt folkepensionisterne end
blandt invalidepensionisterne. Alt i alt må man
for de nuværende folkepensionister under 67
år regne med en årlig merudgift ved forslaget
på ca. 20 mill. kr.

Hertil kommer imidlertid merudgiften til de

- især enlige kvinder i alderen 62-66 år - der
vil kunne få folkepension sammen med deres
hidtidige indtægter, når fradragsreglerne lempes.

I denne forbindelse er det navnlig lempelsen
for arbejdsindtægt, der har betydning. Afgø-
rende for merudgiftens størrelse er arbejdsind-
tægterne hos de ca. 17.000 enlige kvinder i
alderen 62-66 år. der ikke for tiden modtager
invalide- eller folkepension. Det må antages,
at en forholdsvis stor del af disse kvinder har
været på arbejdsmarkedet i mange år, således
at deres aflønning vil være relativ høj. Dette
betyder, at en del af de pågældende vil have
en årsindtægt, der ligger over de ca. 23.000
kr., ved hvilke folkepensionen for enlige (og
enkepension) vil falde bort efter forslaget. De
øvrige vil indtægtsmæssigt fordele sig mellem
dette beløb og de 12-13.000 kr. i årsindtægt,
ved hvilke den omhandlede pension falder bort
efter de gældende regler.

På dette grundlag bliver resultatet, at der
efter forslaget må påregnes merudgift til folke-
pension til denne gruppe af personer på ca.
30 mill. kr. pr. år.

De samlede merudgifter til folkepension efter
forslaget kan herefter anslås til ca. 50 mill,
kr. årligt.

Enkepension. Den årlige merudgift ved gen-
nemførelsen af forslaget vil - for de nuværende
enkepensionister - kun afvige lidt fra udgifter-
ne ved en fuldstændig ophævelse af fradrags-
reglerne. Udgiften anslås til ca. 4 mill. kr.

Hertil kommer merudgiften til den del af de
ca. 10.000 enker i alderen 55-61 år, der er
blevet enker efter det fyldte 45. år, og som
efter forslagets regler vil kunne opnå enke-
pension. Det må antages, at indtægten for disse
enker gennemgående vil være noget lavere end
for den foran omtalte gruppe enlige kvinder,
der får adgang til folkepension, idet en væsent-
lig del af disse enker vil have haft kortere tids
tilknytning til arbejdsmarkedet.

Resultatet bliver herefter, at de årlige ud-
gifter til enkepension til denne gruppe kvinder
efter forslaget vil blive ca. 22 mill. kr.

De samlede merudgifter til enkepension efter
forslaget: bliver ca. 26 mill. kr.

Samtlige pensionistgrupper. Ændring af fra-
dragsreglerne for pensionens grundbeløb efter
forslaget kan herefter for samtlige pensionist-
grupper anslås at ville medføre en årlig mer-
udgift på 116 mill. kr. Dette svarer til en for-
øgelse i de forventede udgifter til de sociale
pensionsydelser i 1968/69 på 2,3 pct.
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KAPITEL VI.

Pensionstillægget

De gældende bestemmelser om pensionstil-
lægget, der kan ydes til pensionister såvel over
som under 67 år, som ikke har vedvarende
ophold på alderdomshjem, plejehjem og sær-
forsorgsinstitutioner, og om fradragene i dette
tillæg for egne indtægter, er omtalt i kapitel
I. A. 2. I kapitel II. A. 5. er nævnt antallet af
personer, der modtager tillsegget, og i kapitel
III. E. 3. er behandlet fradragsreglernes virk-
ninger.

Som tidligere anført var begrundelsen for
indførelsen af pensionstillægget ved lov af 4.
juni 1964, at der samtidig med gennemførelsen
af den ikke-indtægtsregulerede folkepension for
personer over 67 år burde foretages en pen-
sionsforhøjelse for pensionister, der i det væ-
sentlige kun har pensionen at leve af, og som
derfor ikke kan opnå nogen forbedring gen-
nem bortfaldet af indtægtsreguleringen. Som
konsekvens af denne begrundelse er der fast-
lagt et relativt lavt fradragsfrit beløb, som
skulle medføre, at pensionstillægget vil være
bortfaldet, inden egen-indtægten når en sådan
størrelse, at nedsættelse i grundbeløbet bliver
aktuel.

Til forskel fra fradragsreglerne vedrørende
grundbeløbet er fradragsraten ved pensionstil-
lægget altid 60 pct., og der foretages ved ind-
tægtsberegningen ingen reduktion i indtægten
for betalte skatter og kontingenter, ligesom de
specielle regler, der anvendes ved beregningen
af pensionens grundbeløb, ikke finder anven-
delse.

Det forhold, at den beregnede indtægt og
bruttoindtægten allerede efter de gældende
regler er den samme ved fastsættelsen af pen-
sionstillægget, betyder, at skattereformen ikke
rejser problemer om omlægning af indtægts-
begrebet. Endvidere vil det af udvalget i kapi-
tel IV stillede forslag om overgang til regule-

ring efter bruttoindtægten og indførelse af en
generel fradragsrate på 60 pct. i grundbeløbet
for indtægter over det fradragsfri beløb betyde,
at reglerne på dette punkt bliver de samme
for grundbeløb og pensionstillæg. Dette taler
for, at der ikke foretages ændringer for pen-
sionstillæggets vedkommende.

Som det fremgår af kapitel III, afsnit E. 3.,
er de fradragsfri beløb for grundbeløb og pen-
sionstillæg af så forskellig størrelse, at det nor-
malt ikke spiller nogen rolle, at de to sæt fra-
dragsregler virker helt uafhængigt af hinanden
og derfor teoretisk også kan virke på samme
indtægtsstigning, der således kunne bevirke fra-
drag samtidigt i grundbeløb og pensionstillæg.
Som påvist indtræffer der - til trods for, at det-
te ikke er tilsigtet - efter de gældende regler i
ganske enkelte tilfælde en samtidig virkning af
fradragsreglerne for pensionstillæg og grund-
beløb, d.v.s. at der forekommer enkelte situa-
tioner, hvor pensionstillægget endnu ikke er
helt bortfaldet, når fradragene i grundbeløbet
sætter ind. Det drejer sig dels om tilfælde,
hvor indtægten hidrører fra tjenestemandspen-
sion, og hvor det er den særlige 20 pct.-regel,
der virker, dels om tilfælde af formueindtægter
hos enlige, hvor det er bestemmelsen om for-
højelse af formueindtægter, der er afgørende.
Begge eksempler vedrører således situationer,
hvor nedsættelsen af grundbeløbet begynder
ved særligt lave indtægter.

De i kapitel IV foreslåede ændringer i fra-
dragsreglerne for grundbeløbet løser disse pro-
blemer.

Fra 1. april 1968 andrager pensionstillægget
1.140 kr. årligt, hvortil kommer kontingentet
for medlemsskab i den stedlige sygekasses A-
af del ing. Da det fradragsfri beløb samtidig vil
udgøre 1.300 kr. for enlige og 1.900 kr. for
ægtepar, vil pensionstillægget inkl. sygekasse-
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kontingentet herefter være bortfaldet ved en
indtægt på 3.800 kr. for enlige og 4.900 kr.
for ægtepar, når begge ægtefæller er pensions-
berettigede.

Fradragene i grundbeløbet vil efter udval-
gets forslag i kapitel IV sætte ind ved indtæg-
ter — der ikke hidrører fra personligt arbejde
m.v. eller private pensioner eller livrenter -
på 4.200 kr. for enlige og 8.200 kr. for ægte-
par. (Ved indtægter fra personligt arbejde m.v.
eller private pensioner eller livrenter bliver de
tilsvarende beløb 4.800 kr. højere).

Efter gennemførelsen af forslagene vil der
herefter i intet tilfælde blive tale om samti-
dig fradrag i pensionstillæg og i grundbeløb.
Afstanden mellem den indtægt (bortset fra
arbejdsindtægt m.v.), hvor fradraget i pensions-
tillægget hører op, og den indtægt, hvor fra-
draget i grundbeløbet begynder, er imidlertid
for enlige fortsat kort. Dette betyder, at selv
en forholdsvis ringe ekstraordinær forhøjelse i
pensionstillægget - f.eks. med 300 kr. årligt -
eller en forhøjelse af det fradragsfri beløb for
pensionstillægget for enlige - f.eks. med 500
kr. - vil medføre, at der i visse tilfælde kan
blive tale om sammenfald. Selv de foreslåede
ændrede fradragsregler for grundbeløbet vil
således sætte snævre grænser for, hvilke for-
bedringer der kan foretages i pensionstillægget,
når der tages hensyn til, at samme indtægts-
stigning ikke bør kunne medføre nedsættelse
både i grundbeløb og pensionstillæg, og sam-
tidig henses til at bevare princippet om, at
tillægget er beregnet for personer uden større
indtægter ved siden af pensionen.

De foran anførte betragtninger gælder efter
1. april 1970 alene for pensionister under 67
år, for hvem fradragsreglerne i grundbeløbet
bevares også efter denne dato. For pensio-
nister over 67 år gælder ganske vist de samme
regler om fradrag i pensionstillægget, men da
reglerne om fradrag i grundbeløbet falder bort
fra 1. april 1970, vil pensionstillægsreglerne
derefter for disse personer være de eneste be-
stemmelser om fradrag, der har virkning.

Administrationen af bestemmelserne om pen-
sionstillæg medfører ikke alene vanskeligheder
for kommunerne, men har også givet anled-
ning til kritik fra pensionisternes side.

Pensionisterne gør først og fremmest gæl-
dende, at fradragene sætter ind ved meget små
indtægter, hvilket betyder, at tilskyndelsen til
at tage arbejde - selv i beskedent omfang -
svækkes. For yngre pensionister vil reglerne

tillige kunne modvirke lysten til revaliderings-
bestræbelser. I forbindelse hermed anføres end-
videre, at fradragsreglerne virker hæmmende
på udbetaling af støtte fra børn, ligesom un-
derstøttelser, pensionslignende ydelser og lig-
nende fra virksomheder efter medarbejdernes
afgang jævnlig begrænses til sådanne mindre
beløb, som kan ydes uden at medføre reduk-
tion af den offentlige pension, d.v.s. uden, at
pensionstillægget reduceres. Man må forudse,
at det nævnte problem snarest vil blive større i
de kommende år, hvor udbetalingerne af ATP
(Arbejdsmarkedets Tillægspension) vil vokse
og således virke begrænsende på de andre ind-
tægter, der kan haves, før pensionstillægget
nedsættes.

Fra kommunernes side peges navnlig på det
vanskelige ved at gøre pensionisterne forståe-
ligt, at de vel - som det ofte er tilkendegivet
- efter de gældende regler har ret til ganske
betydelige indtægter, uden at selve pensionen
nedsættes, men at dette ikke gælder for pen-
sionstillægget. Disse vanskeligheder opstår na-
turligvis navnlig over for pensionister, der kun
har ubetydelige eller ingen indtægter på det
tidspunkt, hvor pensionen tillægges dem, men
som derefter opnår mindre indtægter, som
efter deres kendskab til de fradragsfri beløb
ikke skulle berøre pensionsudbetalingen.

Kommunerne henviser endvidere til de
administrative vanskeligheder, som ordningen
medfører derved, at den nødvendiggør kontrol
med de relativt små indtægter, der her er tale
om, en kontrol, der også efter 1. april 1970
må opretholdes for alle de pensionister, som -
uanset alder — oppebærer pensionstillæg. Da
tillægget ialt udbetales til omkring 320.000
pensionister, hvoraf størstedelen er folkepen-
sionister over 67 år, er det ubestrideligt, at der
administrativt er tale om et merarbejde, selv
om selve beregningerne er simple. Endelig er
der fra kommunal side peget på, at bestem-
melserne kan føre til urimelige resultater, fordi
indtægtsgrundlaget ved beregningen af pensions-
tillægget altid er indtægten i det foregående år,
med mindre selve pensionen omregnes. Til en
pensionsomregning kræves imidlertid allerede
efter gældende regler betydelig indtægtsstig-
ning, navnlig for invalidepensionister, og hertil
kommer, at omregningen af selve pensionen
på grund af indtægtsændring fra 1. april 1970
ikke vil forekomme for pensionister over 67
år. Opnår en pensionist, der hidtil ikke har
haft indtægt, f.eks. et arbejde, hvorved han
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tjener 3-4.000 kr., vil han alligevel bevare
pensionstillægget, som først vil bortfalde eller
reduceres det følgende år, hvor pågældende
måske endog har opgivet det omhandlede ar-
bejde.

Udvalget har drøftet den fremkomne kritik.
Man har herunder lagt vægt på, at der ikke
synes at foreligge muligheder for at gennem-
føre forenklinger sigtende imod en større ens-
artethed i indtægtsbehandlingen i relation til
grundbeløb og pensionstillæg. Efter gennem-
førelse af de i kapitel IV nævnte forslag er
indholdet af reglerne reelt det samme, og en
yderligere forenkling vil kun kunne opnås ved
en ophævelse af fradragsreglerne for pensions-
tillægget eller - hvilket for personer på 67 år
eller derover fra 1. april 1970 er det samme
- ved at lægge grundbeløb og pensionstillæg
sammen.

Vedrørende kritikken af, at indtægtsgrund-
laget ved pensionstillægsberegningen kun kan
ændres, når også pensionen omregnes, har ud-
valget fundet det hensigtsmæssigt at pege på,
at dette vil kunne afhjælpes ved en ændret
affattelse af den pågældende bestemmelse. Det
vil således være tilstrækkeligt, at det fastsættes,
at principperne for omregning af pensionens
grundbeløb i tilfælde af indtægtsstigning kan
linde tilsvarende anvendelse ved pensionstil-
lægget.

Som tidligere anført har man fastslået, at
der ikke er muligheder for at gennemføre min-
dre lempelser i fradragsreglerne for pensions-
tillægget. Dette ville medføre, at de to sæt
fradragsregler i visse tilfælde kom til at virke
samtidig. Såfremt der skal gennemføres lem-

pelser, synes også dette at måtte indebære en
fuldstændig ophævelse af fradragsreglerne eller
en sammenlægning af grundbeløb og pensions-
tillæg.

Udvalget har ikke fundet, at en lempelse af
dente omfang ligger inden for de rammer, der
er sat for dets arbejde.

Til belysning af spørgsmålets økonomiske
rækkevidde er foretaget en beregning af stør-
relsen af de merudgifter, der vil blive følgen
ved at lægge grundbeløb og pensionstillæg
sammen til ét beløb, d.v.s., at alle der mod-
tager grundbeløbet også samtidig får udbetalt
pensionstillægget.

Beregningerne er foretaget på grundlag af
de pr. 1. april 1968 gældende pensionsbeløb
og vedrører således året 1968/69. Der er dog
yderligere regnet med, at samtlige mindste-
beløbsmodtagere er overgået til fuld folkepen-
sion, således som det efter loven sker pr. 1.
april 1970.

Udgifterne til pensionstillægget til folke-,
invalide- og enkepensionister kan i 1968/69
efter de gældende regler anslås til 375 mill. kr.

Af samtlige ca. 490.000 folke-, invalide- og
enkepensionister, der ikke på grund af ophold
på alderdomshjem, plejehjem eller særforsorgs-
institutioner er afskåret fra pensionstillæg, er
der knap 35 pct., der ikke modtager tillægget,
og 12 pct., der kun modtager en del heraf.
Hertil kommer de ca. 100.000 mindstebeløbs-
modtagere, der ikke - så længe de alene mod-
tager mindstebeløbet — kan modtage tillægget,
men som fra 1. april 1970 ville være beret-
tigede hertil. Merudgiften pr. år herved er i alt -
på 1968/69-basis - beregnet til 360 mill. kr.
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KAPITEL VII.

Fradragsreglerne for beløb til personlige fornødenheder til
pensionister på alderdomshjem og plejehjem

A. De gældende bestemmelser.
Bestemmelserne om udbetaling af beløb til

personlige fornødenheder (lommepenge) til pen-
sionister på alderdomshjem og plejehjem samt
om beregning af en eventuel betaling for ophol-
det på sådanne findes i lov af 15. april 1964 om
omsorg for invalide- og folkepensionister med
senere ændringer.

Lommepenge udbetales til pensionister på
kommunale alderdomshjem samt plejehjem og
private hjem, med hvilke der skal indgås over-
enskomst. Motiveringen herfor er givet i lo-
vens § 10, ifølge hvilken opholdet på hjemmet
træder i stedet for udbetaling af pensionen,
hvilket betyder, at pensionisten mister retten
til at få udbetalt grundbeløb og pensionstillæg.
Da opholdet indbefatter kost, beklædning og
betaling af sygekassekontingent, er formålet
med at udbetale lommepengebeløbet at dække
pensionisternes udgifter til personlige fornø-
denheder. Formålet med at anvende fradrags-
regler over for disse beløb er i overensstem-
melse hermed at reducere det lommepenge-
beløb, der kommer til udbetaling, når pensio-
nisten i kraft af egne indtægter selv kan dække
disse udgifter. Bestemmelserne om lommepen-
gebeløb og reglerne om fradrag heri er tillige
kædet sammen med reglerne for indbetaling til
hjemmet, såfremt pensionistens indtægt over-
skrider visse grænser, jfr. nedenfor.

Ifølge omsorgslovens § 11 udgør lomme-
pengebeløbet 984 kr. årligt for hver pensionist,
og med de pr. 1. april 1968 gældende satser,
beregnet på grundlag af pristallet for januar
1968 (127), udgør beløbet 1.248 kr. årligt for
hver pensionist.

Såfremt en pensionist på et alderdomshjem
eller plejehjem har egen indtægt, der overstiger
halvdelen af lommepengebeløbet, (d.v.s. på det

omhandlede tidspunkt 624 kr. årligt), skal 60
pct. af den overskydende indtægt ifølge lovens
§ 12, stk. 1, fradrages i lommepengebeløbet.
Herefter vil lommepengene være bortfaldet
ved en indtægt, der udgør 1;Vo af lommepen-
gebeløbet eller med de nævnte satser for en
enlig 2.720 kr. årligt.

Overstiger indtægten dette beløb, således at
lommepengene er bortfaldet, skal 60 pct. af
den overskydende indtægt indbetales til kom-
munen (§ 12, stk. 2, 1. punktum).

Såfremt indtægten overstiger 23/o af lomme-
pengebeløbet eller 4.800 kr. for en enlig, skal
hele det derover liggende indtægtsbeløb ind-
betales til kommunen, jfr. § 12, stk. 2, 2. punk-
tum. Ved en egen indtægt på 4.800 kr. vil
indbetalingen andrage 1.248 kr. årligt, svarende
til det fulde lommepengebeløb.

Indbetalingen begrænses dog derved, at der
ikke kan afkræves pensionisten mere end den
fulde udgift ved forsørgelsen på hjemmet, be-
regnet efter det sidst afsluttede årsregnskab
for dette. Ifølge et i folketinget fremsat æn-
dringsforslag skal indbetalingen fra 1. april
1968 kunne begrænses til et af socialministeren
fastsat beløb. For pensionister over 67 år kan
der ikke kræves indbetalt mere end den fulde
forsørgelsesudgift med fradrag af et til folke-
pensionens mindstebeløb svarende beløb (§ 12.
stk. 2, 3. punktum). Fra 1. april 1970 skal der.
efter det ovenfor omtalte lovforslag, i den
eventuelle højeste betaling fradrages et beløb
svarende til folkepensionens grundbeløb, fordi
pensionister over 67 år fra dette tidspunkt er
berettigede til grundbeløbet uanset deres øko-
nomiske forhold. Hvorvidt de omtalte lovæn-
dringer vil blive gennemført, vides ikke på
nuværende tidspunkt, men under hensyn til.
at den sidstnævnte bestemmelse må ses som
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en følge af, at folkepensionens grundbeløb fra
1. april 1970 udbetales uden indtægtsregulering
for personer, der er fyldt 67 år, er der i det
følgende regnet med denne formulering.

Såfremt pensionisten har forsørgelsespligt
over for en ægtefælle, som ikke er optaget på
alderdomshjem eller plejehjem, eller over for
børn, kommer de nævnte regler først til anven-
delse, når der af indtægten er afsat et rimeligt
beløb til opfyldelse af forsørgelsespligten (§ 13,
stk. 1).

Såfremt pensionistens ægtefælle har indtæg-
ter, kan det sociale udvalg kræve betaling eller
bidrag i overensstemmelse med forsorgsloven
efter nærmere af socialministeren fastsatte reg-
ler. (§ 13, stk. 2). Ifølge socialministeriets cir-
kulære af 2. juli 1964 skal det ved fastsættelsen
af betalingen iagttages, at ægtefællens og bør-
nenes levevilkår ikke forringes.

Ved opgørelsen af indtægten i forbindelse
med disse regler skal der ifølge § 12, stk. 4,
ses bort fra mindre indtægter, der stammer fra
pensionistens personlige arbejde, idet de nær-
mere regler fastsættes af socialministeren. I
det omtalte cirkulære er bestemt, at der kan
ses bort fra beløb af indtil det dobbelte af
lommepengebeløbet, d.v.s. med de nævnte sat-
ser 2.496 kr. årligt.

I indtægtsopgørelsen medregnes eventuelle
ydelser i henhold til loven om Arbejdsmarke-
dets Tillægspension.

De i årets løb betalte skatter fradrages,
medens dette - ligesom for pensionerne - ikke
gælder for folkepensionsbidraget. Da skatte-
beløbene for personer på alderdomshjem og
plejehjem er af ringe størrelse — eller som langt
overvejende hovedregel = 0 — har skattefra-
draget kun en meget begrænset betydning.

En opgørelse over pensionisterne på alder-
domshjem og plejehjem den 31. marts 1964,
fordelt efter beregnet indtægt, findes i kapitel
III, afsnit B. 4.

B. Fradragsreglernes virkning.
Med hensyn til indtægtens art sondres for

lommepengebeløbets vedkommende alene mel-
lem indtægter ved personligt arbejde og andre
indtægter, således at der ved arbejdsindtægter
bortses fra et bestemt beløb. Ligeledes opere-
res der kun med én fradragsprocent, 60 pct.,
og to indbetalingsrater, 60 og 100 pct. Det
fradragsfri beløb er lavere end for grundbelø-
bet, nemlig pr. 1. april 1968 624 kr. i beregnet
indtægt. Endelig er der ikke blot tale om en

reduktion af lommepengene, men også, (når
indtægten overstiger 13/6 af lommepengebelø-
bet), om en indbetaling, der først andrager 60
pct. af indtægter over grænsen og derpå (for
indtægter over ->3/e af lommepengebeløbet) 100
pct., indtil der indbetales det til den fulde
omkostning svarende beløb (fra 1. april 1968
eventuelt begrænset til et af socialministeren
fastsat beløb). For pensionister over 67 år be-
grænses indbetalingen dog til den fulde udgift
bortset fra mindstebeløbet (fra 1. april 1970
eventuelt bortset fra folkepensionens grundbe-
løb). I forbindelse hermed bemærkes, at op-
holdet på alderdomshjem eller plejehjem som
nævnt erstatter pensionen, således at indbeta-
lingen for så vidt er et naturligt modstykke til
fradragsreglerne, da fradrag i værdien af den
modtagne ydelse, der i dette tilfælde er ophol-
det, kun kan ske gennem en gradvist stigende
indbetaling.

Det »fradragsfrie« indtægtsbeløb, beregnet
efter de omtalte regler, er for lommepenge
fastsat i forhold til selve lommepengebeløbet,
nemlig til halvdelen af det til enhver tid gæl-
dende lommepengebeløb, her 624 kr. årligt pr.
pensionist. Den indtægt, der sammen med lom-
mepengebeløbet kan haves til rådighed, uden
ar. lommepengene beskæres under ophold på
et hjem, bliver herved IV2 gange lommepenge-
beløbet eller pr. 1. april 1968 1.872 kr. årligt.
For indtægter ved personligt arbejde kan egen-
indtægt + lommepenge stige til 3J/2 gange
lommepengebeløbet inden fradrag i lommepen-
gene finder sted.

Overstiger den beregnede egen-indtægt 624
kr. årligt (bortset fra de tilfælde, hvor der er
tale om indtægter ved personligt arbejde, jfr.
nedenfor), fradrages 60 pct. af det oversky-
dende beløb i lommepengene, indtil disse er
reduceret til 0 ved en indtægt på 2.720 kr.
årligt (13/e af lommepengebeløbet). Over denne
indtægt skal indbetales 60 pct. af indtægten til
kommunen, indtil en beregnet indtægt på 4.800
kr. (23/e af lommepengebeløbet). Ved en ind-
tægt på 4.800 kr. indbetales et beløb svarende
til det fulde lommepengebeløb, her 1.248 kr.
årligt, hvorefter der til rådighed for pensioni-
sten resterer et indtægtsbeløb på 3.552 kr. Ved
indtægter over 4.800 kr. (i beregnet indtægt)
indbetales (for pensionister under 67 år) hele
det overskydende indtægtsbeløb, indtil indbeta-
lingen når op på den fulde forsørgelsesudgift
(fra 1. april 1968 eventuelt et af socialministe-
ren fastsat beløb).
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Det beløb, der er til rådighed for pensioni-
sten, er således stigende indtil en indtægt af
4.800 kr., hvor det bliver 3.552 kr. årligt, og
det bliver herefter (på grund af 100 pct.-indbe-
talingen) uændret indtil maksimumsgrænsen for
indbetalingen. Indtægter mellem 4.800 kr. og det
beløb, hvorved den fulde forsørgelsesudgift be-
tales, er således genstand for 100 pct. »fra-
drag« (indbetaling). I dette interval indbetales
således hele den beregnede indtægt minus 3.552
kr. Af den del af indtægten, der ligger over
den nævnte grænse for indbetaling til kommu-
nen - der naturligvis afhænger af, hvor stor
den faktiske forsørgelsesudgift på hjemmet er
- skal der ikke foretages indbetalinger. Ind-
tægter over dette beløb tilfalder altså fuldt ud
pensionisten ud over de 3.552 kr., som pensio-
nisten beholder af den første del af indtægten.

Er den fulde forsørgelsesudgift f.eks. 18.000
kr. årligt, vil pensionistens rådighedsbeløb være
3.552 kr. for indtægter fra 4.800 kr. til 21.552
kr. (18.000 kr. + 3.552 kr.) samt de beløb,
der tjenes derudover. Er indtægten f.eks. be-
regnet til 24.000 kr., indbetales 18.000 kr.,
hvorefter pensionisten har 6.000 kr. til rådig-
hed, nemlig 3.552 kr. for indtægten indtil 21.552
kr., og alt hvad der tjenes derudover = 2.448
kr.

For pensionister over 67 år gælder herudover
den særlige regel, der sikrer dem mod at skulle
afgive mindstebeløbet eller - efter 1. april 1970
- eventuelt folkepensionens grundbeløb.

Pr. 1. april 1968 udgør folkepensionens
mindstebeløb for enlige 1.716 kr. årligt, og
folkepensionens grundbeløb 7.044 kr. årligt.
Det maksimumsbeløb, der gælder for indbe-
talinger for pensionister over 67 år, bliver
herved før 1. april 1970 den fulde forsørgel-
sesudgift minus mindstebeløbet (1.716 kr.) og
fra 1. april 1970 eventuelt den fulde forsørgel-
sesudgift minus grundbeløbet 7.044 kr. Er for-
sørgelsesudgiften f.eks. J 8.000 kr., skal der
maksimalt indbetales:

Før 1. april 1970:
Forsørgelsesudgift 18.000 kr.
Mindstebeløbet -f-1.716 kr.

Højeste indbetaling 16.284 kr.

Fra 1. april 1970:
Forsørgelsesudgift 18.000 kr.
Grundbeløbet -^7.044 kr.

Højeste indbetaling 10.956 kr.

Den indtægt, der svarer til disse maksimale
indbetalinger, danner således grænsen mellem
100 pct. indbetaling og ingen indbetaling af
merindtægter. Da der i 100 pct.-intervallet ind-
betales hele indtægten minus 3.552 kr., er de
til ovenstående indbetalingsbeløb svarende (be-
regnede) indtægter 3.552 kr. større end indbe-
talingerne, eller:

Før 1. april 1970: 16.284 kr.
3.552 kr.

19.836 kr.

Efter 1. april 1970: 10.956 kr.
3.552 kr.

14.508 kr.

Rådighedsbeløbet bliver herefter 3.552 kr.
indtil disse grænser samt de beløb, der tjenes
over grænserne. Er den beregnede indtægt
f.eks. 24.000 kr. og forsørgelsesudgiften 1 8.000
kr., bliver rådighedsbeløbt henholdsvis før cg
efter 1. april 1970 følgende:

Før ]. april 1970:
Beregnet indtægt 24.000 kr.
Højeste indbetaling 16.284 kr.

Til rådighed 7.716 kr.

Efter 1. april 1970:
Beregnet indtægt 24.000 kr.
Højeste indbetaling 10.956 kr.

Til rådighed 13.044 kr.

For indtægter ved pensionistens personlige
arbejde ses der yderligere bort fra et beløb
svarende til det dobbelte af lommepengebelø-
bet. De anførte indtægtsgrænser vil således ved
personlig arbejdsindtægt være 2.496 kr. højere,
ligesom rådighedsbeløbene indenfor visse græn-
ser vil være tilsvarende større.

En oversigt over sammenhængen er givet i
nedenstående tabel, hvor lommepengebeløbene
er anført med positive tal og indbetalingerne
med negative beløb.

De anførte tal gælder tor en enkelt pensio-
nist. For ægtepar, hvor begge ægtefæller har
ophold på alderdomshjem eller plejehjem, for-
dobles beløbene. Som det fremgår af kapitel
II, tabel 8, er dog kun ca. 10 pct. af pensio-
nisterne på alderdoms- og plejehjem ægtepar.
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Sammenhæng mellem egen-indtægt for pensio-
nister på hjem og lommepengebeløb samt

beløb at indbetale til kommunen.

De i tabellen anførte tal har gyldighed både
for pensionister over og under 67 år. Forskel-
len specielt mellem disse to grupper kommer

først frem ved de grænser, hvor yderligere ind-
betaling ophører, og hvor rådighedsbeløbet bli-
ver større for personer over end under 67 år.

Grafisk er forholdet mellem den beregnede
indtægt og henholdsvis lommepengebeløb, ind-
betalingsbeløb og rådighedsbeløb illustreret i
figur 4 og figur 5.

/ figur 4 betegner den fuldt optrukne kurve
udviklingsforløbet for andre indtægter end
arbejdsindtægter, og den stiplede kurve viser
forløbet, hvor indtægten udgøres af arbejds-
indtægter. Den øverste del af kurvesystemet
betegner positive beløb, nemlig dels lommepen-
ge, dels rådighedsbeløbet, d.v.s. lommepenge
+ egen-indtægt efter reduktion med en even-
tuel indbetaling. Den del af kurvesystemet, der
ligger under den vandrette akse, viser indbeta-
linger til kommunen. Kurverne viser især for-
skellen mellem forløbet ved arbejdsindtægter
og andre indtægter, medens de ikke viser for-
skellen mellem pensionister under og over 67

Figur 4. Sammenhæng mellem beregnet indtægt og lommepengebeløb m.v.
(for arbejdsindtægter og andre indtægter).



år, idet de ikke viser maksimumsbeløb for ind-
betalinger.

Figur 5, som for overskuelighedens skyld
kun gælder andre indtægter end arbejdsind-
tægter, viser virkningen af begrænsningen af
indbetalingsbeløbene for pensionister over 67 år.
Den fulde forsørgelsesudgift er betegnet med
F, hvilket danner maksimum for indbetalinger
for pensionister under 67 år. Mindstebeløbet
er betegnet med M, og maksimum-indbetalin-
gen for over 67-årige er derfor mærket F-M.
Fra 1. april 1970 erstattes beløbet M eventuelt
af folkepensionens grundbeløb, og fra 1. april
1968 kan indbetalingerne eventuelt begrænses
til et af socialministeren fastsat beløb.

C. Ændringer.
Udvalget har overvejet, hvilke behov for

forenklinger der synes at være med hensyn til
fradragsreglerne for lommepenge og de i for-
bindelse hermed stående regler om eventuelle

indbetalinger ved ophold på alderdomshjem
og plejehjem. Man har herved - ud fra lignende
retningslinier som ved spørgsmålet om pen-
sionsberegningen - under 1. undersøgt, hvilke
konsekvenser skattereformen bør have for reg-
lernes udformning, samt overvejet gennemfø-
relse af reelle ændringer eventuelt som led i
en koordinering med pensionsreglerne. Under
2. har man - uden at gå i detailler - drøftet
spørgsmålet om, hvorvidt en nærmere tilpas-
ning mellem disse regler og de for personer
på særforsorgsinstitutioner gældende regler kan
anses for ønskelig.

1. Ændringer i det gældende system,
a. Skattereformens betydning.

Som anført i kapitel IV vedrørende virknin-
gerne af skattereformen for fradragsreglerne
for folke-, enke- og invalidepension taler væg-
tige grunde - bl.a. hensynet til, at den enkelte
pensionist bør kunne forstå, hvorfor der fore-
tages fradrag i hans pension - for, at indtægts-
reguleringen af pensioner skal ændres, således
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at den i videst muligt omfang skal finde sted
på basis af bruttoindtægterne.

For lommepengenes vedkommende er pro-
blemerne i forbindelse med overgang til bereg-
ning på grundlag af bruttoindtægten mindre
end for pensionerne, dels fordi der ved lom-
mepengene kun opereres med to indtægtskate-
gorier (arbejdsindtægt — anden indtægt), dels
fordi skatten kun spiller en ubetydelig rolle, i
hvert fald, når overgangsperioden umiddelbart
efter indlæggelsen er overstået.

Forholdet er i praksis det, at pensionister
på alderdomshjem og plejehjem i skattemæssig
henseende behandles meget lempeligt og f.eks.
i nogle tilfælde alene betaler skat af den ind-
tægt, de har til overs, efter at indbetaling til
kommunen har fundet sted. I alle tilfælde er
forholdet det, at pensionistens samlede indtægt
skal ligge over den grænse, hvor hele forsør-
gelsesudgiften er indbetalt til kommunen, før
skattebetaling sætter ind.

Det er ikke muligt at oplyse, hvor mange
beboere på alderdomshjem og plejehjem der
har indtægter af den nævnte størrelse, men det
er en almindelig erfaring, at tallet er meget lavt.
Ca. 7 pct. af samtlige beboere på hjemmene
er opgjort at have indtægter over den grænse,
hvor indbetalingen vokser fra 60 til 100 pct.
Indtægtsintervallet mellem denne grænse og
grænsen, hvor skattebetalingen sætter ind, er
- som det bl.a. fremgår af afsnit B foran --
stort, hvilket antyder, at det kun er en meget
lille del af de 7 pct., der betaler skat. I De
gamles by i København er der 12-13 pct. af
beboerne, hvis indtægter er så store, at de
kommer ud for 100 pct. indbetaling for en
del af deres indtægter. Der er imidlertid kun
ca. V4 pct. i alt, hvis indtægter er så høje, at
de foretager den fulde indbetaling for ophol-
det. Tallet for hele landet er formentlig mindre
end 1 pct. af samtlige beboere, d.v.s. lavere
end 200, men nogen eksakt størrelsesorden
kan ikke opgives.

Under hensyn til det anførte kan det ikke
anses for betænkeligt at ændre indtægtsbegre-
bet til bruttoindtægt uden i øvrigt at foretage
ændringer i tallene.

b. Reelle ændringer.
Såfremt man ikke vælger en mere dybtgå-

ende ændring af systemet, jfr. nedenfor under
2, taler hensynet til en koordinering med de
fradragsregler, der er foreslået for pensioner-
ne, for, at der i hvert fald gennemføres den

ændring, at fradragsprocenten altid bliver den
samme, altså 60 pct.

Under hensyn til det foran anførte om virk-
ningen af en beregningsmæssig overgang fra
det tidligere anvendte indtægtsbegreb til brut-
toindtægten, er det umiddelbart klart, at dette
ikke vil medføre vanskeligheder eller økono-
miske ændringer af nogen art for dem, der
efter de nuværende regler er undergivet et 60
pct. fradrag eller en 60 pct. indbetaling.

Ved at afskaffe bestemmelsen om 100 pct.
indbetaling og erstatte den med 60 pct. ind-
betaling helt op til maksimumsgrænsen vil der
ske en lempelse af bestemmelserne, der kun
for de højere indtægter kan siges i nogen grad
at blive opvejet gennem virkningen af bortfal-
det af skattefradraget.

Alt i alt vil der for alle (bortset fra nogle
ganske enkelte med meget høje indtægter) på
alderdomshjem og plejehjem, som har indtæg-
ter over den grænse, hvor 100 pct. indbetalin-
gen nu sætter ind, blive tale om en lempelse.
Denne vil andrage 40 kr. for hver 100 kr.,
egen-indtægten overstiger den nævnte grænse,
og vil nå maksimum ved den indtægt, hvor
den fulde forsørgelsesudgift hidtil har været
indbetalt. Derefter vil lempelsen atter aftage
gradvist for helt at være forsvundet ved den
indtægt, hvor den fulde forsørgelsesudgift bli-
ver indbetalt efter de ændrede regler.

Grænsen, hvor den fulde forsørgelsesudgift
er indbetalt, vil naturligvis blive kraftigt æn-
dret ved den omtalte nedsættelse af indbeta-
lingsprocenten. Ved en total forsørgelsesudgift
på 18.000 kr. vil den for personer under 67
år blive forhøjet fra 21.552 kr. til 32.720 kr.

De fleste personer på alderdomshjem og
piehjem er imidlertid over 67 år, og det er for
dem, man må regne med, at det beløb, der
maksimalt skal indbetales, eventuelt fra 1. april
1970 ændres fra forsørgelsesudgiften minus
mindstebeløbet til forsørgelsesudgiften minus
den fulde folkepension. Såfremt der ikke sker
yderligere ændringer, betyder dette, at indtægts-
grænsen, for at »den fulde indbetaling« finder
sted, i disse tilfælde ved en forsørgelsesudgift
på 18.000 kr. falder fra 19.840 kr. til 14.520
kr. Den lempelse, der ligger heri, vil komme
alle med indtægter over den nye grænse på
(eksempelvis) 14.520 kr. til gode, medens per-
soner med indtægter under denne grænse ikke
vil. opnå nogen fordel.

Hvis indbetalingen på 100 pct. ændres til
60 pct., vil man — samtidig med, at lempelsen
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udstrækkes helt ned til den indtægt, hvor over-
gangen fra 60 til 100 pct. indbetaling nu finder
sted (4.800 kr.) — opnå, at grænsen for den
højeste indbetaling for personer over 67 år
vil blive ændret væsentligt mindre end foran
angivet. I stedet for at blive nedsat med 5.320
kr., vil den blive forhøjet med 1.160 kr. til
21.000 kr. En væsentlig ændring, der ligger i
indbetalingsnedsættelsen, vil således være at
udstrække virkningen af nedsættelsen af mak-
simum for indbetalingen til en gruppe af per-
soner med lidt lavere indtægter.

Den udgiftsmæssige virkning af ændringen
af indbetalingsprocenten vil være af en stør-
relsesorden ikke over 1-2 mill. kr. årligt.

For så vidt angår det fradragsfri beløbs stør-
relse og det særlige indtægtsnedslag ved per-
sonligt arbejde, medfører overgang til regule-
ring af lommepengebeløbene på grundlag af
bruttoindtægten ingen ændring, og da der i
øvrigt ikke - i en eventuel ændring - ses at
kunne ligge nogen forenkling, men alene en
lempelse, har udvalget ikke fundet anledning
til at komme nærmere ind herpå.

2. Koordinering med reglerne for personer på
særforsorgsinstitutioner.

På tilsvarende måde som for pensionister
på alderdomshjem og plejehjem bliver pensio-
nen for pensionister på særforsorgsinstitutioner
erstattet af opholdet, jfr. lov om folkepension
§ 26, stk. 1, og lov om invalidepension § 31,
stk. 1. Pensionen bortfalder dog først 6 måne-
der efter indlæggelsen.

Udover opholdet udbetales der den indlagte
et beløb til personlige fornødenheder. Dette
beløb svarer til det foran omtalte lommepenge-
beløb, og reglerne for fradrag og eventuel ind-
betaling er også delvis de samme.

Kun på et væsentligt punkt er bestemmelser-
ne forskellige, idet der for særforsorgspatient-
erne er fastsat et i forhold til alderdomshjem
relativt lavt maksimumsbeløb for indbetalin-
gen, for tiden 5.400 kr. (for personer over 60
år).

Når der tages hensyn til, at beløbene, der
udbetales til personlige fornødenheder, er de
samme på alderdomshjem m.v. og på særfor-
sorgsinstitutioner, og det endvidere for den
enkelte pensionist må forekomme at være en
ganske parallel situation, om han - for længere
tid eller bestandigt — indlægges på den ene
eller den anden slags institution, forekommer
forskelsbehandlingen mindre rimelig. Det kan
f.eks. næppe forklares, hvorfor stillingen i den-
ne relation skal være anderledes for de om-
kring 3.000 personer, der er indlagt på pleje-
hjem for personer med psykiske lidelser, til
trods for at de ikke aldersmæssigt adskiller sig
fra de personer med somatiske lidelser, der er
indlagt på andre plejehjem.

Udvalget har ikke fundet det som sin opgave
at gå nærmere ind på spørgsmålet, men finder,
at det bør overvejes, hvorvidt koordinering af
reglerne for maksimumsindbetalingen på alder-
domshjem og plejehjem bør ske med de til-
svarende regler for særforsorgsinstitutioner.
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KAPITEL VIII.

Resumé

Betænkningen er afgivet af et udvalg, der
blev nedsat i juli 1965 af socialministeren i
forbindelse med gennemførelsen af de nye love
om folkepension og invalidepension i somme-
ren 1965. Udvalgets opgave har været at un-
dersøge virkningerne af de gældende fradrags-
regler inden for det sociale pensionsområde og
fremkomme med forslag til forenkling og lem-
pelse af disse regler.

Gennemførelsen af skattereformen — ophæ-
velse af skattefradragsret og indførelse af kilde-
skat - har i væsentlig grad ændret grundlaget
for den hidtidige ordning, og er derfor indgået
som en væsentlig faktor i udvalgets overvejel-
ser.

Betænkningen indeholder en redegørelse for
de gældende fradragsreglers indhold og bag-
grunden for deres nuværende formulering (ka-
pitel I). Endvidere er der foretaget en opgørel-
se over, hvor mange personer der berøres af
fradragsreglerne (kapitel II). Det samlede antal
pensionister under 67 år, for hvem fradrags-
reglerne i pensionens grundbeløb er gældende, er
ca. 165.000, nemlig knap 58.000 folkepensio-
nister, knap 92.000 invalidepensionister og ca.
16.000 enkepensionister. (For folkepensionister
over 67 år - bortset fra personer med tjeneste-
mandspension m.v. — gælder, at de fra 1. april
1970 opnår ret til fuld folkepension og i tiden
indtil da er undergivet særlige lempelser). I
1966 var der blandt ca. 489.000 pensionister i
alt ca. 320.000, der fik udbetalt helt eller redu-
ceret pensionstillæg. Lommepengereglerne for
pensionister på alderdomshjem og plejehjem
omfatter 26-27.000 pensionister.

Udvalget har gennemført en række beregnin-
ger over, hvorledes fradragsreglerne indvirker
på sammenhængen mellem arten og størrelsen
af de indtægter, der oppebæres ved siden af
pensionen, og pensionens størrelse (kapitel III).

De komplicerede regler gør det vanskeligt - el-
ler umuligt - generelt at opstille beregninger af,
hvilken pension (grundbeløb) pensionisterne un-
der givne indtægtsforhold har ret til, og hvorle-
des ændringer i indtægten påvirker pensionens
størrelse.

De gældende regler om fradragsfri indtægts-
beløb og fradrag i pensionen for indtægter her-
udover er udformet på grundlag af begrebet
»den beregnede indtægt«, der som hovedregel
er meget forskellig fra den ureducerede indtægt
(bruttoindtægten). Dette skyldes dels generelle
regler om fradrag i bruttoindtægten for betalte
skatter og kontingenter, dels specielle regler om
nedsættelser eller forhøjelser af indtægtsbeløbet
varierende efter indtægtens art og størrelse. Ved
beregningen af pensionstillægget foretages even-
tuelle fradrag direkte på grundlag af bruttoind-
tægtens størrelse.

På grundlag af de opstillede tal for sammen-
hængen mellem bruttoindtægter af forskellig
art og pensionens (grundbeløbets) størrelse, har
man derpå (i kapitel IV) foretaget en omreg-
ning af fradragsreglerne, således at indtægtsbe-
grebet efter omregningen er det samme som
bruttoindtægten - d.v.s. indtægten uden fradrag
for skatter og kontingenter. Ved denne omreg-
ning har man tilstræbt at bevare den nugælden-
de faktiske sammenhæng mellem bruttoindtæg-
ter og pensioner uændret. Det har dog været
nødvendigt i nogle tilfælde at foretage mindre
forhøjelser af beløbene, fordi visse persongrup-
per ellers (i modsætning til resten) ved omreg-
ningen ville have fået en nedgang i pensionen.

Med udgangspunkt i de således omregnede
fradragsregler har man derpå behandlet proble-
merne om forenkling og lempelse af fradrags-
reglerne. Medens forslagene, som omtales ne-
denfor, klart angiver omfanget af forenklingen,
bør det vedrørende lempelserne anføres, at dis-
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se især vil fremkomme for arbejdsindtægter og
for indtægter indtjent af en ægtefælle, som ikke
selv oppebærer pension.

Det beregnes (i kapitel V), at de årlige mer-
udgifter ved udvalgets forslag vil ligge på 116
mill. kr. (2,3 pet. af de samlede udgifter til so-
ciale pensioner).

Endelig omtales reglerne om pensionstillæg-
get (kapitel VI) og fradragsreglerne for beløb
til personlige fornødenheder (lommepenge) til
pensionister på alderdomshjem og plejehjem
(kapitel VII).

Forslag.

Udvalget foreslår ophævelse af bestemmel-
sen om, at der ved opgørelsen af den indtægt,
som lægges til grund ved pensionsberegningen
(grundbeløbet), foretages fradrag i indtægten
af skatter samt udgifter til kontingenter i
anledning af medlemskab i ulykkes-, syge-,
begravelses- og arbejdsløshedsforsikringen (ka-
pitel IV A).

De fradragsfri beløb ved pensionsberegnin-
gen foreslås fastsat til 6.400 kr. for ægtepar,
hvad enten den ene ægtefælle eller begge ægte-
fæller modtager pension, og 3.200 kr. for enli-
ge (pristalreguleret efter januarpristallet 1968
henholdsvis 8.100 kr. og 4.100 kr.). Fradraget
i pensionen for indtægter over denne grænse
foreslås fastsat til 60 pct. (kapitel IV E, F, og
kapitel V A).

For så vidt angår indtægter, der ikke er for-
mueindtægt, tjenestemandspension eller ulyk-
kesforsikringserstatning, foreslås det, at der
ved indtægtsberegningen ses bort fra 40 pct.,
dog mindst fra de første 3.800 kr. (pristalsre-
guleret efter januarpristallet 1968 4.800 kr.).
De indtægter, der omfattes af denne regel -
det vil i hovedsagen sige private pensioner og

arbejdsindtægt - vil herved dels få et større
fradragsfrit beløb end andre indtægter, dels
kun medføre fradrag i pensionen på 36 pct.
for den del af indtægten der overstiger det
fradragsfri beløb. Alle andre specialregler for
bestemte indtægtsarter om forhøjelse eller ned-
sættelse af indtægtsberegningen samt om sær-
lig nedsættelse af pensionen foreslås ophævet
(kapitel IV E, G og kapitel V A).

Udvalget tilråder dog, at tjenestemandspen-
sionerne søges tilrettelagt således, at det bliver
muligt også at lade disse indtægter falde ind
under reglen om 40 pct. nedsættelse af ind-
tægten ved indtægtsberegningen (kapitel IV
D. 2.).

Bestemmelsen om, at ulykkesforsikringser-
statninger ikke indgår under reglen om 40 pct.
nedsættelse af indtægten ved indtægtsberegnin-
gen forudsættes - i overensstemmelse med de
gældende regler - alene at vedrøre lov om
invalidepension og lov om enkepension.

Vedrørende pensionstillægget peger udvalget
på mulighederne for en ændring i bestemmel-
sen om, hvornår der skal ske omregning i til-
fælde af indtægtsændring, således at der udfor-
mes en regel efter samme princip som den
gældende regel om omregning af pensionens
grundbeløb, men uafhængig af, om en omreg-
ning af grundbeløbet finder sted (kapitel VI).

Vedrørende indbetalingsreglerne ved ophold
på alderdomshjem og plejehjem foreslår ud-
valget bestemmelsen om 100 pct. indbetaling
erstattet af en generel 60 pct. skala, og peger
i øvrigt på, at en koordinering af maksimums-
indbetalingen eventuelt bør ske med de tilsva-
rende regler for særforsorgsinstitutioner. Ved
indtægtsberegningen foreslås bortfald af fra-
draget i indtægten for skatter og kontingenter
(kapitel VII C).
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Bilag 1

Socialministeriets skrivelse af 12. juli 1965

Under forhandlingerne i folketinget vedrø-
rende lov nr. 219 af 4. juni 1965 om invalide-
pension m.v. samt lov nr. 218 af samme dato
om folkepension drøftedes spørgsmålet om æn-
dring af de gældende regler om fradrag i pen-
sionen på grund af indtægt.

Af betænkning afgivet den 21. maj 1965 af
det af folketinget til behandling af lovforslage-
ne nedsatte udvalg fremgår det, at socialmini-
steren over for udvalget har givet tilsagn om at
lade et ekspertudvalg undersøge de gældende
fradragsregler inden for hele det sociale pen-
sionsområde med henblik på en forenkling og
lempelse af disse regler.

Den gældende lovgivning om invalide-, folke-
og enkepension indeholder to sæt regler om fra-
drag i pensionen for egne indtægter henholdsvis
vedrørende pensionernes grundbeløb og pen-
sionstillægget. Herudover indgår i pensionsbe-
regningen et tredje sæt fradragsregler, idet be-
regningen af børnetillæg til pensionerne sker
efter de i forsorgsloven indeholdte regler om
beregning af børnebidrag til enlige forsørgere
m.v.

Reglerne om fradrag i pensionernes grund-
beløb er i tiden indtil 1. april 1970 i princippet

fælles for invalide-, folke- og enkepension. For
personer, der er fyldt 67 år, lempes fradrags-
reglerne vedrørende folkepensionens grundbe-
løb dog gradvis i tiden indtil den nævnte dato,
hvorefter reglerne helt bortfalder. Fra 1. april
1970 vil reglerne om fradrag i grundbeløbet -
herunder særreglerne for forskellige indtægts-
arter - derfor gælde for invalidepensionister,
enkepensionister samt folkepensionister under
67 år.

Reglerne om fradrag i pensionstillægget er
fælles for alle modtagere af invalide-, folke- og
enkepension, og det samme gælder reglerne om
beregningen af børnetillægget.

Under henvisning til det af socialministeren
over for folketingsudvalget givne tilsagn, som
senere er gentaget i folketinget, nedsætter soci-
alministeriet et udvalg, der vil have til opgave
at undersøge de gældende fradragsreglers virk-
ninger - eventuelt ved indsamling af oplysnin-
ger fra kommunerne herom - samt på grundlag
heraf at fremkomme med forslag til en forenk-
ling og lempelse af disse regler. Udvalget vil i
sine overvejelser og forslag have at tage i be-
tragtning de hensyn, der tilgodeses gennem de
gældende almindelige og specielle regler.
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Bilag 2

Fradragsregler i svensk og norsk pensionslovgivning

1. Sverige.
I Sverige er den tidligere lovgivning om syge-

forsikring, folkepension og tillægspension i
1962 blev samlet i en enkelt lov, lag om allmän
försäkring. Desuden findes i en særlig lov be-
stemmelser om hustrutillæg og kommunalt bo-
stadstillæg.

Den svenske »folkpension« omfatter alders-
pension, invalidepension (förtidspension) og fa-
miliepension (enke- og børnepension) samt for-
skellige tillæg (børnetillæg, invaliditetstillæg og
invaliditetserstatning).

Lovgivningen har afskaffet indkomstregule-
ringen af alderspensionen, invalidepensionen,
børnepensionen, børnetillæg, invaliditetstillæg
og invaliditetserstatning. Dette gælder også for
enkepensionen for enker, hvis mænd er døde
efter den 30. juni 1960. Derimod er der ifølge
en overgangsordning stadig indtægtsregulering
for pensionen til enker, hvis mænd er døde før
den 30. juni 1960. Endelig findes som nævnt en
særlig lov om de indtægtsregulerede ydelser hu-
strutillæg og kommunalt bostadstillæg.

Pensionernes størrelse reguleres efter pristal.
Reguleringen er knyttet til et basisbeløb, som er
fælles for de nedenfor nævnte pensionsformer,
og som pr. 1. januar 1968 udgør 5.700 sv.kr.
For en enlig udgør pensionen 90 pct. af basis-
beløbet og for hver af to pensionsberettigede
ægtefæller 67V2 pct. af basisbeløbet. Efter pris-
niveauet pr. 1. januar 1968 svarer dette til for
en enlig 5.130 sv.kr. årlig og for et ægtepar
7.695 sv.kr. årlig. Pensionerne forhøjes grad-
vist til dette niveau, som skal gælde fra 1. juli
1968.

Alderspensionens størrelse er afhængig af den
alder, hvori pensionen begæres, idet den nor-
male pensionsalder på 67 år efter begæring kan
sænkes indtil 63 år, ligesom tidspunktet for pen-
sionsudbetalingen kan udskydes. For hver må-

ned, pensionen begæres før det 67. år, nedsættes
pensionen med 0,6 pct., og for hver måned pen-
sionsalderen øges, forhøjes pensionen med 0,6
pct. Efter det 70. år opnås dog ingen yderligere
forhøjelser.

Den svenske invalidepension (förtidspension)
kan ydes til personer mellem 16 og 67 år, når
erhvervsevnen er nedsat med mindst halvdelen.
Invalidepensionen afhænger af invaliditetsgra-
den, og der findes 3 størrelser af invalidepen-
sion, hel invalidepension (som er af samme stør-
reles som alderspensionen), '-/s invalidepension
og i/g invalidepension.

For invalidepensionister gælder samme regler
som for alderspensionister med hensyn til bør-
netillæg, invaliditetstillæg samt indtægtsreguleret
hustrutillæg og kommunalt bostadstillæg (se ne-
denfor).

Til alders- og invalidepensionen ydes børne-
tillæg for hvert barn under 16 år. Børnetillæg-
get udgør 25 pct. af basisbeløbet, eller pr. 1.
januar 1967 1.425 sv.kr.

Familiepensionen omfatter enkepension og
pension til børn under 16 år. Fuld enkepension
er af samme størrelse som alderspensionen.

For enkepensionister, hvis mænd er døde før
d. 30. juni 1960, nedsættes pensionen med V:s
af, hvad enkens årsindkomst overstiger 1.700
sv.kr. Er manden død efter d. 30. juni 1958,
ydes dog et vist mindstebeløb (garantidel). Ret
til enkepension har en enke, som ved mandens
død enten er fyldt 36 år og har været gift med
ham i mindst 5 år eller har børn under 16 år i
hjemmet.

En enke uden børn får fuld enkepension, når
hun er mindst 50 år ved mandens død. Er hun
yngre end 50 år, nedsættes enkepensionen med
Vis for hvert år, hendes alder ved mandens død
er under 50 år.

Så længe en enke har børn under 16 år. får
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hun fuld enkepension. Når der ikke længere
lindes børn under 16 år i hjemmet, bestemmes
den fortsatte enkepension efter reglerne for en-
ker uden børn, dog således at hendes alder ikke
regnes fra mandens død, men fra det tidspunkt,
da hun ophørte med at have børn under 16 år.
Er enken 50 år, når barnet bliver 16 år, fort-
sætter hun således med at få fuld enkepension.

Til enkepensionister kan der ligesom til al-
derspensionister og invalidepensionister ydes
indtægtsreguleret kommunalt bostadstillæg.

I visse tilfælde er retten til folke-, invalide-
og enkepension samordnet med retten til anden
pension. Dette kan medføre, at: sidstnævnte pen-
sion nedsættes for personer, der oppebærer fol-
kepension m.v., eller - ved ulykkesrente (yrkes-
skadelivränta) - at i stedet folkepensionen m.v.
nedsættes. Af ulykkesrenten fratrækkes tre fjer-
dedele i folke-, invalide-, enke- eller børnepen-
sionen, idet reduktionen dog først sker i en
eventuel tillægspension (se nedenfor). Pensioner
kan imidlertid ikke på denne måde nedsættes
mere, end at der af invalide- eller børnepensio-
nen resterer en fjerdedel, af enkepensionen
halvdelen og af alderspensionen tre fjerdedele.

Hustrutillæg og bostadstillæg ydes ifølge en
særlig lov, og disse tillæg er indkomstregulere-
de. Hustrutillæg ydes til alders- og invalidepen-
sionister, som har været gift i mindst 5 år, når
hustruen er fyldt 60 år og ikke får alderspen-
sion eller invalidepension. Hustrutillægget ud-
gør forskellen mellem ægteparpension og pen-
sion til enlige, d.v.s. efter de pr. 1. januar 1968
gældende satser 2.565 sv.kr.

Bostadstillægget kan ydes til folke-, enke- og
invalidepensionister efter fælles regler. Dette til-
læg finansieres helt af kommunerne og ydes ef-
ter vilkår, som hovedsageligt bestemmes af
kommunerne, der dog ikke herved kan fravige
lovens bestemmelser om indtægtsregulering og
om indtægtsopgørelse. Satserne for bostadstillæg
er meget varierende og kan helt eller delvis af-
hænge af boligudgiftens størrelse. Fradragsreg-
1erne for hustrutillæg og bostadstillæg er fælles
og bestemmer, at det fradragsfri indtægtsbeløb
er 1.700 sv.kr. for enlige og 2.400 sv.kr. for
ægtepar tilsammen (1.200 sv.kr. for hver ægte-
fælle). Fradraget udgør for enlige 1/s af årsind-
komsten mellem 1.700 sv.kr. cg 2.400 sv.kr. og
-/s af årsindkomsten over 2.400 sv.kr. For hver
gift pensionist fradrages V:i af årsindkomsten
mellem 1.200 sv.kr. og 1.700 sv.kr. og 2/3 af
årsindkomsten over 1.700 sv.kr. Fradraget fore-
tages først i hustrutillægget, derpå i bostadstil-

lægget. For enkepensionister, der omfattes af
den omtalte overgangsordning, gælder, at der
sker fradrag i pensionen med V3 af årsindkom-
ster over 1.700 sv.kr., dog kun for den over-
skydende del af indkomsten ud over det beløb,
der har bevirket fradrag i bostadstillægget.

Hertil kommer, at der af formuer over en vis
grænse (for ægtepar i alt 45.000 sv.kr., for en-
lige 30.000 sv.kr.) ved opgørelsen af indtægten
tillaegges 10 pct. af den overskydende formue.

Som indkomst regnes ikke almindeligt børne-
tilskud, erstatning fra sygeforsikringen eller fol-
kepension, men derimod ATP-pension. Ved
indtægtsopgørelsen for ægtepar anses hver æg-
tefælle at have halvdelen af den samlede ind-
komst og den samlede formue. Indkomsten op-
gøres uden fradrag af kildeskat eller anden skat.

Opretholdelsen af indtægtsreguleringen for
hustrutillægget er motiveret med, at indkomst-
prøvningen udelukker sådanne pensionister fra
tiltegget, som må antages ikke at have behov
for det. Hvis tillægget skulle ydes til alle gifte
kvinder over 60 år, hvis mænd er folkepensio-
nister, ville det i realiteten betyde en generel
nedsættelse af pensionsalderen for de fleste gifte
kvinder.

Tillægspension (ATP).
Tillægspension (ATP) udgør en overbygning

på alderspension, invalidepension (fortidspen-
sion) og familiepension (enkepension og børne-
pension). Ydelserne er afhængige af pensioni-
stens tidligere indkomst, men ikke af den på-
gældendes aktuelle indkomst.

Alderstillægspensionen afhænger på samme
måde som folkepensionens alderspension af al-
deren ved pensionsbegæringen.

Pensionens størrelse beregnes på grundlag af
indtægten erhvervet i de 15 bedste indtægtsår,
og fuld alderspension udgør 60 pct. af gennem-
snitsindkomsten udover et vist basisbeløb.

Retten til ATP-pension er i visse tilfælde
samordnet med ret til anden pension (f.eks.
statslig, kommunal eller anden tjenestepension),
således at den sidstnævnte pension i reglen ned-
sættes, når der oppebæres tillægspension. Lige-
ledes kan tillægspension medføre nedsættelse
eller bortfald af børnetillæg til den almindelige
folkepension, idet børnetillægget nedsættes med
halvdelen af den del af tillægspensionen, der
overstiger et beløb svarende til halvdelen af ba-
sisbeløbet. Der ses ved indtægtsberegningen til
hustrutillæg og bosetadstillæg bort fra den del
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af tillægspensionen, der på denne måde har
medført nedsættelse i børnetillægget.

Under visse betingelser kan der ydes invaiide-
tillægspension (förtidspension). Der gælder her
som ved den almindelige invalidepension tre
forskellige satser gradueret efter invaliditets-
graden.

Tillægspensionsordningen indeholder også be-
stemmelser om familiepension, der størrelses-
mæssigt afhænger af, hvor mange efterladte der
findes efter afdøde, og beregnes på grundlag af
den alderspension, vedkommende selv ville kun-
ne have oppebåret.

Personer med ret til mere end én familie-
pension kan kun oppebære den største af disse.
Derimod kan samme person oppebære både
alders- eller invalidepension og familiepension.
En enke kan således på samme tid have alders-
eller invalidepension på grundlag af sit eget er-
hvervsarbejde og enkepension efter sin mand.

I visse tilfælde er retten til familiepension
samordnet med retten til anden pension (f.eks.
statslig, kommunal eller anden tjenestepension).
Dette kan medføre, at den sidstnævnte pension
nedsættes, når tillægspension oppebæres.

2. Norge.
Lov om folketrygd, der trådte i kraft d. 1.

januar 1967, har afløst de tidligere gældende
pensionsbestemmelser og har indført en tillægs-
pensionsordning i Norge.

Folketrygden skal sikre den pensionerede en
vis levestandard, som står i forhold til hans
hidtidige indtjening.

Pensionerne - folkepension, invalidepension
og enkepension — består af grundpension og til-
lægspension, der udbetales under ét. Grundpen-
sionerne er ensartede ydelser, der udbetales
uden indtægtsregulering, og de kan ligesom i
Sverige og Danmark suppleres med forskellige
tillæg. Grundbeløbet udgør pr. 1. januar 1968
5.900 n.kr. Det er undergivet pristalsregulering,
ligesom det er hensigten at foretage reguleringer
i takt med udviklingen i den almindelige leve-
standard.

Aldersgrundpensionen ydes fra det 70. år og
svarer for enlige til grundbeløbet. For ægtefæl-
ler, der begge har ret til pension, udgør pensio-
nen for hver 75 pct. af grundbeløbet, således at
ægtefællerne tilsammen pr. 1. januar 1968 får
udbetalt 8.850 n.kr.

Det er en forudsætning for udbetaling af

grundbeløb, at man har været forsikret efter
loven i mindst 40 år mellem 16 og 70 års alde-
ren. Ved kortere forsikringstid nedsættes pen-
sionen tilsvarende. Der er imidlertid ved loven
indført en overgangsordning for de årgange,
der når pensionsalderen i nyordningens første
år.

Ud over aldersgrundpensionen kan der ydes
forskellige tillæg, ægtefælletillæg, børnetillæg og
kommunale tillægsydelser. Ægtefælletillægget
ydes til en pensionist, som forsørger en ægte-
fælle, der ikke er pensionsberettiget, og tillægget
udgør 50 pct. af den grundpension, pensionisten
får (d.v.s. forskellen mellem pensionen til ægte-
par og pensionen til enlige). Ved fuld grund-
pension bliver tillægget 2.950 n.kr. i 1968. Bør-
netillægget for hvert barn udgør 25 pct. af
grundpensionen (1.575 n.kr.). Børnetillægget re-
duceres altså ikke, selv om forsørgeren har re-
duceret pension.

Invalidepensionen ydes til personer i alderen
18-70 år, hvis erhvervsevne er nedsat med
mindst halvdelen. Den fulde invalidepension er
af samme størrelse som aldersgrundpensionen,
og pensionen gradueres i forhold til invaliditets-
graden, således at invalidepensionen skal udgøre
så stor en del af fuld invalidepension, som sva-
rer til nedsættelsen af den pågældendes er-
hvervsevne. Hvis erhvervsevnen er nedsat med
mindst 2/s, kan den samlede pension (inkl. en
eventuel tillægspension) dog ikke sættes lavere
end den fulde grundpension, og hvis erhvervs-
evnen er nedsat med mere end 3/4> kan der efter
omstændighederne ydes fuld invalidepension,
grundpension og tillægspension. Ligesom for
aldersgrundpension kræves der i princippet 40
års forsikringstid som betingelse for at få den
fulde grundpension, men tiden fra invaliditetens
indtræden og indtil 70 års alderen medregnes
som forsikringstid. Der ydes samme tillæg til
invalidepensionen som til alderspensionen, og
invaliderede kan endvidere oppebære visse sær-
ydelser til dækning af udgifter på grund af in-
validiteten, uanset om de har invalidepension
eller ej.

Pension til efterladt ægtefælle er underkastet
indtægtsregulering. Reguleringen sker alene i
forhold til den efterlevendes forventede arbejds-
indtægter, og der skal ikke hvert år foretages en
traditionel indtægts- og pensionsberegning. Kun
hvis den faktiske arbejdsindtægt afviger væsent-
ligt fra den forventede, skal pensionen ændres.
Den fulde grundpension til en efterladt ægtefæl-
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1e er af samme størrelse som aldersgrundpen-
sionen for en enlig, d.v.s. 5.900 n.kr. pr. 1.
januar 1968. Hvis den forventede årlige ar-
bejdsindtægt overstiger det halve grundbeløb,
skal pensionen nedsættes med 40 pct. af den
overskydende indtægt.

Til børn under 18 år, der har mistet den
ene eller begge forældre, ydes børnepension
uden indtægtsregulering. Børnepensionen ud-
gør for det første barn 40 pct. af grundbelø-
bet, eller 2.360 n.kr. pr. 1. januar 1968, og for
hvert af de øvrige børn 25 pct. af grundbelø-
bet, eller 1.475 n.kr. Forældreløse børn har dog
ret til pension af samme størrelse som en efter-
ladt ægtefælle, således at pensionen anses for
givet med lige store beløb til hvert af børnene.

De kommunale tillægspensioner, der kan ud-
betales som supplement til grundydelserne, var
i praktisk taget alle kommuner underkastet be-
hovsprøvning efter de regler, der var gældende
forud for den nye lovs ikrafttræden pr. 1. ja-
nuar 1967. Efter dette tidspunkt står kommu-
nerne helt frit, både men hensyn til beløbs-
størrelse, til behovsprøvning og til, hvorledes
en eventuel behovsprøvning skal være udfor-
met.

Som eksempel på tilrettelæggelsen kan næv-
nes hovedtræk af de gældende bestemmelser for
Oslo kommune. Ifølge disse yder Oslo kom-
mune tillæg til alderspension, invalidepension,
enkepension og børnepension under visse forud-
sætninger. Tillæggenes størrelse fastsættes af
Oslo bystyre og kan udover et beløb, hvis for-
mål og størrelse ikke er nærmere fastsat, sup-
pleres med indtil 1.200 n.kr. om året som bo-
ligtilskud.

Ved beregning af den kommunale tillægspen-
sions størrelse er der i Oslo for arbejdsindtægt,
naturalindtægt, sygeløn og formueindtægt fast-
sat et fradragsfrit beløb, som er 3.600 n.kr. for
enlige og 5.400 n.kr. for ægtepar. Overstiger
indtægten disse beløb, reduceres tillægspensio-
nen med halvdelen af det overskydende beløb.
Andre indtægter end de nævnte, herunder f.eks.
private pensionsindtægter og tillægspension
(ATP) efter lov om folketrygd, fradrages fuldt
ud i tillægspensionen. Ved beregning af ind-
tægten ses bort fra forskellige former for hjælp.

Udover grundbeløbet kan der til hver af de
omtalte pensionsarter ydes tillægspension, som

beregnes i forhold til den sikredes hidtidige
indtægt.

Tillægspensionens størrelse er sat til 45 pct.
af den gennemsnitlige indtægt i de 20 bedste år
for personer, der har opnået fuld anciennitet i
ordningen. Den ydes ligesom grundpension i
form af alderspension, invalidepension og pen-
sion til efterladt ægtefælle.

Rette til alderstillægspension indtræder ved
70 års alderen.

Invalide-tilkegspensionen ydes under samme
forudsætninger som invalidegrundpensionen, og
den fulde invalidepensions størrelse skal i prin-
cippet svare til alderstillægspensionen.

Tillægspensionen til efterladt ægtefælle ud-
gør 55 pct. af den afdødes tillægspension, d.v.s.
enten af den pension, han oppebar ved dødsfal-
det, eller af den pension, han på dette tidspunkt
ville have haft ret til i form af invalidepension.
Dersom den efterladte ikke har nået pensions-
alderen på 70 år, gradueres pensionen sammen
med grundpensionen efter vedkommendes for-
ventede arbejdsindtægt, således at pensionen
eventuelt falder helt bort.

Ved 70 års alderen overgår pensionisten til
alderspension. Efterlevende ægtefælle, der har
nået pensionsalderen, har imidlertid ligeledes i
princippet ret til 55 pct. af den afdødes tillægs-
pension. Samtidig nedsættes vedkommendes
egen pension til 55 pct. Såfremt den efterleven-
de ægtefællee egen tillægspension er større end
55 pct. af summen af egen tillægspension og
den afdøde ægtefælles tillægspension, udbeta-
les alene egen tillægspension fuldt ud. Retten
til andel i den afdøde ægtefælles tillægspension
får derfor alene væsentlig betydning, såfremt
den afdødes tillægspension er lige så stor eller
større end den efterlevendes egen tillægspen-
sion. Disse regler medfører, at enkemænd ikke
i større udstræknink vil få andel i den afdøde
ægtefælles tillægspension.

Børnepension til efterladte børn under 18 år
ydes normalt alene i form af grundpension. Til
forældreløse børn ydes der dog tillægspension
til det første barn af samme størrelse som den
største tillægspension, som en af forældrene
kunne have opnået efter reglerne for en efter-
ladt ægtefælle. Til de følgende børn ydes grund-
pensioner, således at de samlede pensionsbeløb
dele lige mellem børnene.
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