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1 Innledning og sammendrag

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjo-
nen en utvidelse av gruppen barn og unge som får 
fritak for formuesskatt ved alvorlig personskade 
og tap av forsørger. Etter gjeldende rett er barn og 
unge som mottar engangserstatning for person-
skade etter reglene i lov av 13. juni 1969 nr. 26 om 
skadeserstatning (skadeserstatningsloven) kapit-
tel 3, fritatt for formuesskatt fram til og med det 
året de fyller 21 år. Dette gjelder når skaden har 
ført til minst 50 pst. nedsatt ervervsevne. Fritak 
for formuesskatt på erstatningsbeløp gjelder også 
for barn og unge som har fått engangserstatning 
etter skadeserstatningsloven for tap av forsørger. 
Disse reglene omfatter ikke kapital fra ulykkesfor-
sikringer mv. som ikke har noen sammenheng 
med reglene for utmåling av erstatning i skades-
erstatningsloven. Departementet ser ingen grunn 
til å forskjellsbehandle skadeserstatning og ulike 
former for personforsikringer i denne sammen-
hengen. Et forslag om større skattemessig likebe-
handling av ytelser til barn og unge som følge av 
alvorlig personskade eller tap av forsørger, ble 
sendt på høring 14. desember 2012 med frist for 
merknader innen 25. januar 2013.

Departementet foreslår at formuesfritaket i lov 
26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven) § 4-22 utvides til også å gjelde for 
engangsutbetaling av ulykkes-, sykdoms- og ufø-

reforsikring til barn og unge, samt for engangsut-
betaling av ulykkesforsikring eller dødsfallsforsik-
ring til etterlatte personer under 21 år ved død. I 
proposisjonen fremmes det også forslag om at 
erstatning til barn og unge etter lov om yrkesska-
deforsikring 16. juni 1989 nr. 65 (yrkesskadeforsik-
ringsloven) skal være omfattet av fritaket, samt 
erstatning etter utenlandsk erstatningsrett. Depar-
tementet fremmer videre forslag om å oppheve 
kravet til at skaden må ha ført til minst 50 pst. ned-
satt ervervsevne. 

 Departementet foreslår i proposisjonen at 
reglene om særskilt ligning av barn og unge i 
skatteloven § 2-14 femte ledd skal gjelde for alle 
ytelser som går inn under formuesfritaket 
for erstatning og personforsikring i skatteloven 
§ 4-22. Departementet foreslår at endringene gis 
virkning fra og med inntektsåret 2012.

2 Bakgrunn 

Når alvorlig personskade oppstår, vil mulighetene 
til å få kompensasjon for økonomisk tap avhenge av 
de nærmere omstendighetene. Noen vil ha en 
ansvarlig skadevolder å holde seg til, og kan få 
tilkjent erstatning etter skadeserstatningsloven. 
Skadevolder kan også ha en ansvarsforsikring som 
sikrer den skadelidte erstatning etter loven, for 
eksempel en bilansvarsforsikring. Dersom det fore-
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ligger et ansvarsgrunnlag, har skadelidte i slike 
situasjoner bl.a. krav på erstatning for økonomisk 
tap, herunder tap i framtidig erverv som følge av 
skaden. I de tilfeller der personskaden har medført 
at skadelidte har fått en varig og betydelig skade av 
medisinsk art, vil skadelidte kunne ha krav på 
menerstatning fra skadevolder etter skadeserstat-
ningsloven § 3-2. Dette er ikke kompensasjon for 
økonomisk tap, men erstatning for tapt livsutfol-
delse og andre ikke økonomisk målbare byrder. 

For barn under 16 år, skal erstatning for per-
sonskade følge en standardisert metode etter ska-
deserstatningsloven § 3-2 bokstav a som omfatter 
både erstatning for økonomisk tap og menerstat-
ning. Ved erstatningsutmålingen tas det utgangs-
punkt i skadelidtes grad av medisinsk uførhet. For 
tilfeller der denne er under 15 pst., tilkjennes ikke 
erstatning. 

I andre tilfeller kan skadelidte ha krav på utbe-
taling fra en ulykkesforsikring, sykdomsforsikring 
eller uføreforsikring. Disse kan være tegnet indivi-
duelt, typisk av foreldre, eller kollektivt gjennom 
arbeidsgiver, skole, barnehage, idrettslag el. I disse 
tilfellene er det som hovedregel ikke tale om dek-
ning av den forsikredes økonomiske tap. Forsi-
kringssummen kan kreves etter forsikringsavtalen 
når forsikringstilfellet har inntrådt, f.eks. ved medi-
sinsk invaliditet når årsaken er en ulykke. Slike for-
sikringer gjelder normalt en fast pengesum. Det 
kan også være angitt at deler av utbetalingen skal 
være en hjelpestønad eller særskilt utgiftsdekning. 

Det finnes både rendyrkede ulykkesforsikrin-
ger, sykdomsforsikringer og uføreforsikringer, og 
kombinasjoner av disse. 

Ulykkesforsikringer gir utbetaling hvis den 
forsikrede blir varig medisinsk invalid som følge 
av ulykke. Den utbetales ikke ved sykdom. Uføre-
kapital er en engangsutbetaling som utbetales ved 
varig arbeidsuførhet. En uføreforsikring retter 
seg normalt ikke mot mindreårige barn, og utbe-
tales gjerne ikke før man er 18 år. Uføreforsikrin-
ger kan også utbetales i terminer, f.eks. månedlig, 
og kalles da uførerente. Sykdomsforsikring gir 
rett til utbetaling hvis man rammes av en alvorlig 
sykdom. Forsikringer som går under navnet «bar-
neforsikring» eller «barnekasko» kan inneholde 
dekning både ved ulykke og sykdom. 

Ulykkesforsikringer har ofte krav om en viss 
grad av medisinsk invaliditet. Dersom forsikrin-
gen utbetales ved lavere medisinsk invaliditet 
enn 100 pst., vil forsikringsutbetalingen bli redu-
sert forholdsmessig. For uføreforsikring er det 
ofte krav om ervervsmessig uførhet på minst 
50 pst., og for utbetaling av sykdomsforsikring et 
krav om alvorlig sykdom.

3 Gjeldende rett 

Barn og unge som får engangserstatning som 
kompensasjon for framtidig tap av arbeidsinntekt 
eller tap av forsørger, er fritatt for inntektsbeskat-
ning av erstatningsytelsen. Det samme gjelder 
ved engangsutbetaling av ulykkesforsikring mv. 
Barnet er skattepliktig for avkastning av erstat-
nings- eller forsikringsbeløp, men det er innført 
regler som skal lempe beskatningen for visse 
aldersgrupper på forvaltningsstadiet av erstat-
ningen. Disse reglene er imidlertid ikke gitt 
anvendelse for engangsutbetalinger som kom-
mer fra personforsikring, herunder ulykkesfor-
sikring.

Engangserstatning for personskade som er 
utmålt i henhold til skadeserstatningsloven kapit-
tel 3, er fritatt for formuesskatt fram til og med 
fylte 21 år. Dette gjelder når personskaden har 
ført til minst 50 pst. nedsatt ervervsevne. Fritaket 
omfatter også erstatning der erstatningen i hoved-
sak utmåles etter reglene i skadeserstatnings-
loven. Dette gjelder bl.a. erstatning etter lov om 
erstatning ved pasientskader mv. 15. juni 2001 
nr. 53 (pasientskadeloven) og lov om erstatning 
fra staten for personskade voldt ved straffbar 
handling m.m. 20. april 2001 nr. 13 (voldsofferer-
statningsloven). Tilsvarende gjelder utbetaling 
med grunnlag i frivillig og tvungen ansvarsforsik-
ring, herunder bilansvarsforsikring. Fritaksrege-
len gjelder derimot ikke for engangsutbetaling av 
personforsikring som følge av personskade.

Barn og foreldre lignes normalt sammen fram 
til fylte 16 år. Fra 17 års alder lignes barn særskilt 
etter hovedreglene, i klasse 1. Formue og inntekt 
av engangserstatning for personskade etter skade-
serstatningsloven kapittel 3 kan likevel lignes 
særskilt også for yngre barn, uten noen alders-
grense nedad. Det sikrer at den skadelidte uan-
sett alder får sitt eget bunnfradrag ved formues-
ligningen og eget personfradrag ved inntektslig-
ningen. Eget personfradrag betyr at den unge får 
et inntektsfradrag som i 2013 er kr 47 150. 
Avkastning inntil kr 47 150 vil dermed være skat-
tefritt. Heller ikke denne regelen gjelder for kapi-
tal fra personforsikring.

Fra 22 års alder inntrer det normal formues-
skatteplikt for all erstatningskapital i tillegg til 
den løpende inntektsskatteplikten for kapitalav-
kastningen. I lys av denne skatteplikten tas det 
ved utmåling av erstatningens størrelse etter 
skadeserstatningsloven hensyn til antatt fram-
tidig skattebelastning i forvaltningsperioden. 
Denne antatte skattebelastning, kalt skatteulem-
pen, gjør at erstatningsbeløpene blir høyere enn 
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det de ellers ville ha vært. Det er nødvendig for 
at skadelidte skal få full erstatning i form av et 
engangsbeløp. Dersom denne skatteulempen ble 
fjernet gjennom mer omfattende og livsvarige 
skattefritak, ville erstatningsbeløpene gå ned. 
Derfor ville ikke mer omfattende skattefritak 
uten videre være noen netto fordel for de skade-
lidte.

En erstatning eller forsikring som utbetales i 
terminer vil ikke være formuesskattepliktig før de 
enkelte terminer har forfalt, jf. skatteloven § 4-2 
første ledd bokstav c. Det er derfor ikke en skatte-
pliktig formue for den forsikrede før de enkelte 
terminer kommer til utbetaling. Terminutbetalin-
ger av forsikring, som er mest vanlig for uførefor-
sikring til personer over 18 år, skal dessuten gå til 
dekning av leveomkostninger, og gir normalt ikke 
en slik akkumulering av kapital som tilsier et for-
muesfritak.

4 Høringen

Et forslag om utvidelse av formuesfritaket for 
utbetalinger til barn og unge som følge av alvorlig 
personskade eller tap av forsørger ble sendt på 
høring 14. desember 2012, med frist for merkna-
der innen 25. januar 2013. Den foreslåtte utvidel-
sen omfattet engangsutbetalinger av ulykkes-, 
sykdoms- og uføreforsikring, samt dødsfallsforsik-
ring ved død til etterlatte personer under 21 år. 
Videre ble det foreslått å utvide formuesfritaket 
for skadeserstatning til også å gjelde engangs-
erstatninger til barn og unge etter yrkesskadefor-
sikringsloven, samt erstatning for personskade og 
tap av forsørger etter utenlandsk erstatningsrett. I 
tillegg ble det i høringsnotatet foreslått å oppheve 
kravet om at personskaden har ført til minst 50 
pst. nedsatt ervervsevne. Departementet foreslo 
samtidig at adgangen til særskilt ligning av barn 
og unge skulle utvides til å gjelde for alle ytelser 
som er omfattet av formuesfritaket i skatteloven 
§ 4-22. Etter forslaget i høringsnotatet skulle end-
ringene tre i kraft med virkning fra og med 
inntektsåret 2012.

Departementet har fått 11 høringsuttalelser. 
Alle høringsinstanser som har gitt kommentarer 
støtter forslagene. Personskadeforbundet LNT
mener at tilbakevirkningen må gå lenger tilbake i 
tid enn foreslått av departementet. Finans Norge
uttaler at det bør vurderes om formuesfritak for 
livrenter bør endres tilsvarende. Disse merk-
nadene behandles nærmere nedenfor. 

5 Departementets vurderinger og 
forslag

5.1 Utvidelse av formuesfritak

Departementet mener at formuesbeskatning av 
engangserstatning utmålt etter skadeserstatnings-
loven og engangsutbetaling av personforsikringer 
som følge av alvorlig personskade eller tap av for-
sørger, bør likestilles. For utbetaling av ulykkes-
forsikring vil det normalt være krav om alvorlig 
skade. I mange tilfeller er det et nærmere krav om 
medisinsk invaliditet. Barn og unge som opplever 
dette kan ofte få en svært vanskelig økonomi, i til-
legg til den generelt tyngende situasjonen som en 
slik personskade gjerne fører til. Til forskjell fra 
barn og unge som har en ansvarlig skadevolder å 
holde seg til, vil disse barna heller ikke ha krav på 
kompensasjon som tar sikte på full dekning av det 
økonomiske tapet. 

Departementet mener derfor at det bør inn-
føres et formuesfritak for personer under 21 år 
som får engangsutbetaling av forsikring som følge 
av alvorlig personskade. 

Etter departementets oppfatning bør utvidel-
sen omfatte ulykkesforsikringer. Om forsikringen 
har et annet navn, f.eks. barneforsikring eller 
barnekasko, skal ikke ha noen betydning, så 
fremt det er forsikringer som gir engangsutbeta-
ling etter forsikringsavtale med medisinsk invali-
ditet som følge av ulykke. Departementet ser hel-
ler ingen grunn til å skille mellom invaliditet som 
følge av ulykke eller alvorlig sykdom og uførhet 
som oppstår av andre grunner. Departementet 
foreslår derfor at fritaket også skal omfatte 
engangsutbetaling fra sykdomsforsikring eller 
uføreforsikring som er utløst av skade, lyte eller 
sykdom. Forslaget gjelder forsikringsutbetalin-
ger fra både norske og utenlandske forsikringssel-
skaper.

For skattyter som fyller 21 år eller mindre i 
inntektsåret, og som har fått engangserstatning 
for tap av forsørger etter skadeserstatningsloven 
kapittel 3, er det gitt fritak for formuesskatt. Dette 
omfatter barn som har mistet en forelder etter en 
skadevoldende handling. Departementet foreslår 
at utvidelsen av formuesfritaket også skal gjelde 
for engangsutbetaling av ulykkesforsikring eller 
dødsfallsforsikring ved død til etterlatte personer 
under 21 år. Dette skal likevel ikke omfatte utbeta-
ling av vanlig pensjonssparing/pensjonsforsikring 
til etterlatte. Slike forsikringer innebærer delvis 
en sparing gjennom forsikringen på avdødes 
hånd. Etter departementets oppfatning er det ikke 
grunnlag for å behandle slik sparing annerledes 
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enn annen formue på avdødes hånd, som går i arv 
til barna. 

Formuesfritaket i skatteloven § 4-22 omfatter i 
dag kun engangserstatning som er fastsatt i hen-
hold til regler og prinsipper i skadeserstatningslo-
ven kapittel 3. Dette innebærer at engangserstat-
ninger for personskade og tap av forsørger som er 
utmålt etter yrkesskadeforsikringsloven delvis fal-
ler utenfor formuesfritaket etter gjeldende regler. 
Yrkesskadeforsikringsloven gir en tvungen for-
sikringsordning som dekker en arbeidsgivers 
erstatningsansvar m.m. for yrkesskader, yrkes-
sykdom og dødsfall i arbeid hos ansatte. Erstat-
ning for personskade og tap av forsørger etter 
denne loven kan være aktuelt for unge som ska-
des eller blir syke i et arbeidsforhold. Tilsvarende 
gjelder for barn som er etterlatte av arbeidstaker 
som dør i arbeidsulykke eller av yrkessykdom. 
Yrkesskadeforsikringsloven har et todelt system 
der deler av erstatningen utmåles etter skadeser-
statningsloven kapittel 3, mens andre deler utmå-
les etter egne utmålingsregler. Etter gjeldende 
regler er det kun den delen av erstatningen som 
utmåles etter skadeserstatningsloven kapittel 3 
som er fritatt formuesskatt. Departementet ser 
ingen grunn til å forskjellsbehandle erstatning 
som er fastsatt etter yrkesskadeforsikringsloven. 
Departementet foreslår derfor at formuesfritaket 
utvides til å omfatte engangserstatning for person-
skade og tap av forsørger etter yrkesskadefor-
sikringsloven.

En frivillig ansvarsforsikring dekker rettslig 
erstatningsansvar som den forsikrede kan pådra 
seg i situasjoner som er nevnt i forsikringsavtalen. 
Utbetaling av personerstatning etter en slik 
ansvarsforsikring i Norge vil følge skadeserstat-
ningslovens regler for utmåling av erstatning, og 
er derfor allerede omfattet av formuesfritaket.

Erstatning som har grunnlag i pasientskadelo-
ven og voldsoffererstatningsloven blir også i all 
hovedsak utmålt etter reglene og prinsippene i 
skadeserstatningsloven. Det gjelder også erstat-
ningsutbetalinger etter en rekke andre legale 
ansvarsforsikringsordninger, herunder bilan-
svarsforsikring, produktansvarsforsikring og lege-
middelansvarsforsikring, samt ordninger med 
tvungen ansvarsforsikring i lov om sjøfart 24. juni 
1994 nr. 39 (sjøloven) og lov om luftfart 11. juni 
1993 nr. 101 (luftfartsloven). Departementet 
mener derfor at erstatning etter disse lovene alle-
rede er omfattet av formuesfritaket. For å presi-
sere dette foreslår departementet en tilføyelse til 
lovteksten i § 4-22, der det framgår at fritaket 
omfatter engangserstatning for personskade og 
tap av forsørger «som i hovedsak utmåles etter prin-

sippene i skadeserstatningsloven kapittel 3». Dette 
skal tydeliggjøre at erstatning med ansvarsgrunn-
lag i annen lovgivning faller under fritaket når 
erstatningsutmålingen i hovedsak følger reglene 
og prinsippene i skadeserstatningsloven. 

Departementet ser ingen gode grunner til at 
barn og unge som har fått erstatning etter uten-
landsk erstatningsrett, ikke skal omfattes av frita-
ket. Et barn som for eksempel blir skadet i en tra-
fikkulykke på ferie i utlandet, og som blir tilkjent 
erstatning i henhold til utenlandsk erstatningsrett, 
bør ha samme rett til fritak som barn og unge som 
får erstatning etter norsk erstatningsrett. Dette 
omfatter også erstatning som utbetales på grunn-
lag av utenlandsk ansvarsforsikring. Det kan imid-
lertid være store forskjeller mellom norsk og 
utenlandsk erstatningsrett både med hensyn til 
vilkår for erstatning og utmåling av erstatning. 
Enkelte land kan ha regler hvor erstatningsutmå-
lingen er basert på «punitive damages», dvs. at 
skadevolder ikke bare må dekke skadelidtes øko-
nomiske tap, men også betale erstatning ut fra et 
straffehensyn. Dette kan gi erstatninger som langt 
overstiger nivået i norsk erstatningsrett, som er 
basert på prinsippet om erstatning for økonomisk 
tap. For å sikre størst mulig grad av likebehand-
ling forslår departementet at fritaket også skal 
gjelde for erstatning etter utenlandsk erstatnings-
rett, så langt erstatningen er fastsatt etter hoved-
sakelig de samme prinsipper som i norsk erstat-
ningsrett. Dette vil gjøre det mulig å begrense for-
muesfritaket i tilfeller der tilkjent erstatning langt 
overstiger et norsk nivå for erstatning. 

Formuesfritaket i skatteloven § 4-22 første 
ledd forutsetter at personskaden, som skattyter 
har fått erstatning for, har ført til minst 50 pst. ned-
satt ervervsevne. Regelen kom inn i skatteloven 
som en lovfesting av en tidligere administrativ 
praksis om lempning av tilskadekomne barns 
skatt av billighetsgrunner. Unntaket er begrunnet 
i at fritaksbehovet er størst ved de alvorligste per-
sonskadene som medfører høy uførhetsgrad. I 
disse skadetilfellene blir barnet mest avhengig av 
at erstatningsbeløpets netto disponible beløp, 
sammen med trygdeytelser, sikrer dets økono-
miske eksistens gjennom et langt voksenliv. 
Erstatningsbeløpene er da store, og normal for-
muesskatt på dem ville blitt en større belastning. 
Ved lavere uføregrader vil personen i langt høyere 
grad kunne forvente en mer normal yrkesaktivitet 
og økonomi, slik at behovet for formuesskattefri-
tak blir mindre. 

Det har vist seg at kravet om minst 50 pst. ned-
satt ervervsevne for barn er vanskelig å prakti-
sere for ligningsmyndighetene. Ervervsevne er et 
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mål på evnen til å utføre arbeid som fastsettes 
under hensyn til subjektive faktorer. Ved vurderin-
gen skal det tas hensyn til skadelidtes muligheter 
til å skaffe seg inntekt ved arbeid som med rime-
lighet kan ventes av ham eller henne på bakgrunn 
av evner, utdanning, praksis, alder og muligheter 
for omskolering. Utenom de klare tilfellene der 
skaden er særlig omfattende, er det for mindre-
årige barn ofte problematisk for skattemyndig-
hetene å gjøre seg opp en mening om disse fakto-
rene og dermed fastsette graden av barnets ned-
satte ervervsevne. 

Vanskelighetene rundt fastsettelsen av 
ervervsevnen for barn ble tatt opp i Ot.prp. nr. 81 
(1986-87) i forbindelse med innføringen av ska-
deserstatningsloven § 3-2 bokstav a, som regule-
rer standardisert erstatning til barn under 16 år 
ved personskader. Det ble lagt til grunn at det er 
lite treffsikkert å fastsette ervervsmessig uførhet 
for barn. Derfor ble det bestemt at graden av 
medisinsk uførhet heller skulle brukes som 
utgangspunkt ved utmåling av standarderstatnin-
gen etter skadeserstatningsloven § 3-2 bokstav a. 
Den medisinske uførheten fastsettes ved å se på 
den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettel-
sen som en bestemt skade eller sykdom erfarings-
vis forårsaker. Vurderingen gjøres uten hensyn til 
subjektive forhold ved skadelidte.

Et krav om 50 pst. nedsatt ervervsevne for for-
muesfritak etter skatteloven § 4-22 første ledd er 
krevende for ligningsmyndighetene å håndtere i 
praksis. Særlig gjelder dette for barn under 16 år, 
der den ervervsmessige uførheten ikke er fastsatt 
i forbindelse med erstatningsoppgjøret etter 
skadeserstatningsloven § 3-2 bokstav a. Skatte-
myndighetene må skjønnsmessig vurdere om 
skattyters ervervsevne er redusert med 50 pst. 
Dette er  skjønnsmessige avgjørelser som skatte-
myndighetene ikke har spesielle forutsetninger 
for å foreta. Samme problem vil også oppstå for 
utbetalinger fra en ulykkesforsikring siden forsi-
kringsselskapene som oftest kun fastsetter grad 
av medisinsk invaliditet i forbindelse med forsi-
kringsoppgjøret, og ikke ervervsmessig uførhet. 

Et alternativ for å begrense formuesskattefri-
taket i skatteloven § 4-22 første ledd, er å innføre 
krav om medisinsk invaliditet av en viss grad. 
Dette vil være administrativt enklere da den medi-
sinske uførheten i de fleste tilfeller allerede er 
fastsatt ved erstatningsoppgjøret etter skadeser-
statningsloven § 3-2 bokstav a eller i forbindelse 
med utbetaling fra en ulykkesforsikring. 

Det er imidlertid flere svakheter ved å opp-
stille et krav om en viss grad av medisinsk invalidi-
tet for formuesfritak. Avhengig av subjektive for-

hold hos skadelidte, kan samme medisinske inva-
liditetsgrad få ulik innvirkning på fremtidig 
ervervsevne. Eksempelvis vil det å miste en hånd 
kunne slå forskjellig ut for en med et akademisk 
yrke sammenlignet med en som har et mer prak-
tisk yrke. Det er altså ingen gitt sammenheng 
mellom medisinsk invaliditet og ervervsmessig 
uførhet. Etter departementets oppfatning vil det 
derfor ikke være hensiktsmessig å benytte medi-
sinsk invaliditet for å avgrense fritaket. 

Departementet mener at hverken ervervsmes-
sig eller medisinsk uføregrad er egnet som krite-
rium for å avgrense formuesfritaket. Både skades-
erstatningslovens regler for erstatning til barn og 
forsikringsavtaler har imidlertid innebygget 
mekanismer som gir en nedre grense for medi-
sinsk invaliditet for at erstatning eller forsikring 
skal komme til utbetaling. Etter skadeserstat-
ningsloven § 3-2 bokstav a gis det kun erstatning 
dersom den medisinske uførheten er over 15 pst. 
For utbetalinger fra ulykkesforsikring, stilles det 
gjerne et krav om en viss medisinsk invaliditet. En 
bestemt grad av medisinsk invaliditet vil vanligvis 
gi en høyere ervervsmessig uføregrad. Medisinsk 
invaliditet på 15 pst. eller høyere vil i mange tilfel-
ler tilsvare en nedsatt ervervsevne på minst 50 
pst. Dette tilsier etter departementets oppfatning 
at det ikke er nødvendig å stille et krav i loven om 
minimum ervervsmessig eller medisinsk uføre-
grad for at formuesfritaket etter skatteloven § 4-22 
skal komme til anvendelse. En opphevelse av 
dette kravet vil føre til at fritaket blir enklere å 
administrere, samtidig som fritaket fortsatt vil 
rette seg mot barn som har fått alvorlige person-
skader. 

På denne bakgrunn foreslår departementet at 
formuesfritaket for visse erstatninger til barn i 
skatteloven § 4-22 utvides til også å gjelde for 
engangsutbetaling av ulykkes-, sykdoms- og uføre-
forsikring til barn, samt for engangsutbetaling av 
ulykkesforsikring eller dødsfallsforsikring til etter-
latte personer under 21 år ved død. Departementet 
foreslår videre at kravet om at skaden må ha ført til 
minst 50 pst. nedsatt ervervsevne, oppheves. 

Det vises til forslag til endring av skatteloven 
§ 4-22. 

Finans Norge peker i sin høringsuttalelse på at 
det ble gjort unntak for erstatninger utmålt etter 
skadeserstatningsloven § 3-2 bokstav a etter nær-
mere regler da formuesskatt for livrenter ble inn-
ført. Finans Norge uttaler at det ved denne utvidel-
sen bør vurderes om det vil gi bedre konsistens om 
formuesfritaket for livrenter endres tilsvarende.

Med virkning for inntektsåret 2007 ble det inn-
ført formuesskatt for livrenter. Bakgrunnen var 
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ønske om å likestille ulike former for finansiell 
sparing. Som følge av at erstatning for person-
skade mv. før lovendringen var utmålt under hen-
syn til at livrenter var skattefri formue, ble det i 
overgangsregel gjort unntak for livrenter ervervet 
i sammenheng med erstatning tilkjent før 
6. oktober 2006. I disse tilfellene kunne erstatning 
(for skatteulempe) bli redusert fordi kapitalen 
kunne plasseres i skattefrie liverenter, og innfø-
ring av formuesfritaket ville kunne virke urimelig. 
Dette gjaldt likevel ikke for standardisert erstat-
ning til barn utmålt etter skadeserstatningsloven 
§ 3-2 bokstav a, fordi det her er tatt hensyn til 
framtidig skatteplikt på den utmålte erstatningen. 
Etter innføring av generell skatteplikt for livrenter 
må det legges til grunn at erstatningsutmålingen 
generelt vil avspeile at livrenter er skattepliktige. 

Den foreslåtte endringen innebærer at erstat-
nings- og forsikringskapital ved personskade mv. 
til barn og unge under 21 år er fritatt for formues-
skatt. Dette gjelder uansett om midlene er plas-
sert i livrente eller på annen måte (bankinnskudd, 
fast eiendom). Begrunnelsen for å gi et særlig for-
muesfritak for eldre erstatningskapital investert i 
livrenter før 2007, var at erstatningsutmålingen 
var blitt påvirket av det tidligere skattefritaket for 
livrenter. Denne begrunnelsen har ingen sam-
menheng med det foreslåtte formuesfritaket for 
erstatning/forsikring til barn og unge. Departe-
mentet kan derfor ikke se at en utvidelse av for-
muesfritaket for livrenter er en logisk følge av 
dette forslaget. 

5.2 Særskilt ligning

For barn som har mottatt skadeserstatning som 
blir fritatt for formuesskatt etter skatteloven § 4-22,
er det regler om særskilt ligning, jf. skatteloven 
§ 2-14 femte ledd. Særskilt ligning sikrer at barnet 
får eget personfradrag ved inntektsligningen og 
bunnfradrag ved formuesligningen. Departemen-
tet foreslår at reglene om særskilt ligning av barn 
i skatteloven § 2-14 femte ledd skal gjelde for alle 
ytelser som går inn under fritaksbestemmelsen i 
skatteloven § 4-22.

Det vises til forslag til endring av skatteloven 
§ 2-14 femte ledd. 

6 Administrative og økonomiske 
konsekvenser

Forslaget vil gi en økning i arbeidsbyrden for skat-
teetaten som følge av at flere skattytere blir omfat-
tet av formuesfritaket og reglene om særskilt lig-

ning. Opphevelse av kravet om minst 50 pst. 
ervervsmessig uførhet vil på den annen side med-
føre en viss forenkling for skatteetaten fordi man 
ikke lenger trenger å vurdere barnets ervervs-
messige uførhet.

De foreslåtte endringene i skatteloven tilsier 
visse nærmere endringer i regelverket for innrap-
portering av tredjemannsopplysninger. Det vil 
ikke være tid til å innføre slike endringer med 
virkning for inntektsåret 2012. Ligningen av 
denne gruppen for 2012 må basere seg på skattyt-
ers påstand og andre tilgjengelige opplysninger. 
Departementet vil komme tilbake til dette i løpet 
av 2013. 

Forslaget antas ikke å ha nevneverdige prove-
nyvirkninger. 

7 Ikrafttredelse

I høringsnotatet uttalte departementet at en er 
klar over at forskjellsbehandlingen av erstatning 
og forsikring som rettes opp ved dette forslaget, 
går flere år tilbake, men at en tilbakevirkende end-
ring vil være meget krevende administrativt. 
Departementet foreslo derfor at endringene 
skulle gjelde fra og med inntektsåret 2012, dvs. for 
formue som fastsettes pr. 1. januar 2013. 

Personskadeforbundet LNT, mener at forslaget 
burde få virkning lenger tilbake i tid enn 2012. 
Personskadeforbundet uttaler:

«Som nevnt ovenfor viste Personskadeforbundet 
LTN (Landsforeningen for trafikkskadde) alle-
rede i 1992 at skadeserstatningslovens § 3-2a 
medfører at barn under 16 år ikke får den erstat-
ning som lovgiver tilsiktet ved utformingen av 
loven. Høyesterett sendte i 1993 i den så kalte 
ølbergdommen også et sterkt signal til lovgiver 
om at denne paragraf ga urimelige resultat. Per-
sonskadeforbundet LTN har deretter ved flere 
anledninger tatt opp behovet for lovendring knyt-
tet til barns erstatningsrettslige vern og ikke 
minst voldsoffers erstatningsrettslige vern. Det 
vises i denne anledning til Personskadeforbun-
dets høringsuttalelse til nye regler om standardi-
sert personskadeerstatning, NOU 2011: 16. 

Etter 22. juli attentatet gjennomførtes viktige 
endringer i voldsoffererstatningsloven som

Personskadeforbundet i åren før hadde frem-
met krav om. Endringen i voldsoffererstatnings-
loven ble gitt tilbakevirkende kraft fra 
1. januar 2011. 

Dessverre er fortsatt ikke ski 3-2a forandret 
hvilket medfører at barn under 16 som ble skadet 
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den 22. juli, og barn som er påført varige skader 
etter svineinfluensavaksinering og som har fått 
sin skade godkjent som en pasientskade, ikke vil 
få den erstatning som ble lovgiver ønsket i lovfor-
arbeidene. For disse barn vil erstatningsutbeta-
ling fra ulykkes- og uføreforsikringer være av 
svært stor velferdsmessig betydning. 

Departementet erkjenner at forskjellsbehand-
lingen som skal rettes opp ved gjeldende forslag 
går flere år tilbake. Personskadeforbundet LTN 
er enig i dette men mener at meget krevende 
administrativt arbeid ikke er god nok grunn til å 
la vær å la f. eks vaksineskadde barn og barn som 
ble skadet 22.juli ikke å omfattes av lovendrin-
gen.»

I tillegg til de administrative utfordringene ved å 
gi endringene tilbakevirkende kraft, vil departe-
mentet peke på at det vil det være vanskelig å fast-

sette et bestemt tidspunkt for tilbakevirkning som 
er velbegrunnet og som ikke vil slå tilfeldig ut. 
Departementet vil også presisere at endringene 
vil få virkning framover i tid for de nevnte grup-
pene, til fylte 21 år, selv om den skadegjørende 
handling har skjedd før 2012. 

I samsvar med det som tidligere er varslet, 
foreslår departementet at endringene bør gjelde 
fra og med inntektsåret 2012, dvs. for formue som 
fastsettes pr. 1. januar 2013. 

Finansdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om endringer i skatteloven (om skatt av for-
mue og inntekt). 

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i skatteloven (om skatt av formue og inn-
tekt) i samsvar med et vedlagt forslag. 



8 Prop. 70 L 2012–2013
Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt)
Forslag

til lov om endringer i skatteloven 
(om skatt av formue og inntekt)

I

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og 
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

§ 2-14 femte ledd skal lyde:
(5)Barn som lignes sammen med foreldre 

etter reglene i første ledd og som har mottatt 
engangserstatning eller annen ytelse som omfattes 
av § 4-22, kan lignes særskilt for formue og avkast-
ning av ytelsen. Departementet kan gi forskrift til 
utfylling og gjennomføring av reglene i første punk-
tum. 

§ 4-22 skal lyde:
§ 4-22. Skattefrihet for visse engangserstatnings- og 
forsikringsutbetalinger til barn

(1) Skattyter som fyller 21 år eller mindre i inn-
tektsåret, er fritatt for formuesskatt på: 
a. engangserstatning for personskade og tap av for-

sørger som i hovedsak utmåles etter prinsippene 

i skadeserstatningsloven kapittel 3 og yrkes-
skadeforsikringsloven.

b. engangserstatning for personskade og tap av for-
sørger etter en annen stats erstatningsrett, så 
langt erstatningen er fastsatt etter hovedsakelig 
tilsvarende prinsipper som i norsk erstatnings-
rett.

c. engangsutbetaling av ulykkes-, sykdoms- eller 
uføreforsikring ved skade, sykdom eller lyte.

d. engangsutbetaling av ulykkesforsikring eller 
dødsfallsforsikring ved tap av forsørger. 
(2) Departementet kan gi forskrift til utfylling og 

gjennomføring av denne paragraf.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virk-
ning fra og med inntektsåret 2012.  
07
 X

pr
es

s 
A

S


	Prop. 70 L
	Endringer i skatteloven(om skatt av formue og inntekt)
	1 Innledning og sammendrag
	2 Bakgrunn
	3 Gjeldende rett
	4 Høringen
	5 Departementets vurderinger og forslag
	5.1 Utvidelse av formuesfritak
	5.2 Særskilt ligning

	6 Administrative og økonomiske konsekvenser
	7 Ikrafttredelse
	Forslag
	til lov om endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt)
	I
	II



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


