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Pressemelding 

   Kommunikasjonsenheten 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

 

Kontoradresse: 

Akersg. 40 

 

 

Telefon: 

22 24 44 11 

Telefaks: 

22 24 95 10 

 

 

Nr.: 20/2013 

Dato: 07.05.2013 

 

 

Et budsjett for vekst og velferd 
 

Regjeringen legger i dag fram forslag til revisjon av budsjettet for 

2013. Forslaget bygger opp under en fortsatt god og stabil utvikling i 

norsk økonomi. Sammen med tiltakspakken for næringslivet bidrar 

budsjettet til å lette situasjonen for konkurranseutsatt sektor og til å 

trygge arbeidsplassene.  

 

Fortsatt god utvikling i norsk økonomi 

Det går godt i norsk økonomi. Veksten i fastlandsøkonomien ligger over 

gjennomsnittet for de siste 40 årene. Sysselsettingen er høy og økende, og 

arbeidsledigheten er lav. Kontrasten er stor til utviklingen hos mange av våre 

handelspartnere.  

 

– Vi kan ikke basere oss på at de gode tidene fortsetter av seg selv, sier 

finansminister Sigbjørn Johnsen. Samtidig som det går bra, ser vi en økende 

todeling i norsk økonomi. Mens aktiviteten vokser sterkt i næringer som 

leverer til oljevirksomheten, gjør høye kostnader og lavere etterspørsel i 

eksportmarkedene situasjonen krevende for andre deler av 

konkurranseutsatt sektor.  

 

– I lys av situasjonen i norsk økonomi er det riktig å holde igjen i bruken av 

oljepenger, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Regjeringen følger 

handlingsregelen for en gradvis innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi. 

Av hensyn til kronekurs og konkurranseutsatte virksomheter legger 

Regjeringen vekt på at budsjettpolitikken ikke bidrar til å forsterke 

oppgangen i økonomien. Regjeringen legger opp til at revisjonen av 2013-

budsjettet gjennomføres med en litt lavere bruk av oljepenger enn lagt til 

grunn i fjor høst. Regjeringens budsjettforslag gir en bruk av oljeinntekter på 

knapt 125 milliarder kroner i år. Det tilsvarer 3,3 prosent av anslått kapital i 
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Statens pensjonsfond utland. Bruken av oljepenger er 28 milliarder kroner 

mindre enn forventet realavkastning av fondet. For 2012 og 2013 sett under 

ett anslås budsjettimpulsen om lag som i fjor høst. 

 

– Trygg økonomisk styring er avgjørende for å sikre en fortsatt god utvikling 

i norsk økonomi. Med dette forslaget følger Regjeringen opp det bidraget til 

å dempe kostnadspresset i Norge som partene i arbeidslivet ga i 

lønnsoppgjøret, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.  

 

Revisjonen av budsjettet 

Lavere utgifter under blant annet folketrygden bidrar til å redusere 

underskuddet. Samtidig foreslår Regjeringen økte utgifter på noen særskilte 

områder.  

 

Det påløper fortsatt betydelige utgifter etter angrepene 22. juli 2011. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 416 millioner kroner til blant 

annet sikring av departementene og husleie for departementenes 

erstatningslokaler. 

 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Jernbaneverket med 329 

millioner kroner til blant annet brannsikring av Oslotunnelen og tiltak på 

Ofotbanen.  

 

Videre foreslår Regjeringen 398 millioner kroner til tiltak i helse- og 

omsorgssektoren. Tiltakene følger opp stortingsmeldingene om 

morgendagens omsorg og folkehelse, blant annet foreslås det bevilgning til 

nye IKT-investeringer. 

 

Regjeringen foreslår også 250 millioner kroner til tiltak rettet mot 

skogsektoren, samt 172 millioner kroner til oppstart av fire store 

byggeprosjekter i universitets- og høgskolesektoren og nytt 

Nasjonalmuseum på Vestbanen. 

 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til det statlige barnevernet med 174 

millioner kroner. Regjeringen foreslår videre 100 millioner kroner til 

studentboliger. Det legger til rette for bygging av 400 nye studentboliger.  

 

Endringer i skattesystemet  

Regjeringen la søndag 5. mai fram forslag til en vekstpakke med skattetiltak 

for næringslivet. Regjeringen vil gjennomføre tiltak med virkning fra 2014 

som bedrer konkurransekraften, øker lønnsomheten og styrker 
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investeringene i fastlandsbedriftene. Tiltakene er fullt finansiert, slik at 

skattenivået holdes uendret. Samtidig foreslo Regjeringen forbedringer i 

petroleumsskattesystemet.  

 

Forslagene omtales i Revidert nasjonalbudsjett 2013, mens forslag til 

lovendringer mv. vil bli fremmet i statsbudsjettet til høsten med virkning fra 

2014. 

 

Skatteendringene for fastlandsøkonomien understøttes av endringer i 

petroleumsskattesystemet. Regjeringen foreslår at satsen i friinntekten 

reduseres fra 7,5 til 5,5 prosent for sokkelinvesteringer som påløper fra og 

med 5. mai 2013. Den samlede friinntekten reduseres dermed fra 30 til 22 

prosent regnet nominelt over friinntektsperioden. Endringen fører til at 

oljeselskapene bærer en større del av kostnadene ved investeringene selv, 

noe som vil bidra til økt kostnadsbevissthet i oljesektoren.  
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Nr.:  21/2013 

Dato:  07.05.2013 

 

Unntak i advokatar si teieplikt på skatte- og avgiftsområdet 
 

Finansdepartementet foreslår at advokatar og andre tredjepartar, 

utan hinder av lovbestemt teieplikt, skal gi skatte- og 

avgiftsstyresmaktene opplysningar om pengeoverføringar og innskot 

på klientkonti.  

 

- Vi vil hindre at skatte- og avgiftspliktige kan unngå kontroll ved at dei 

overfører eller oppbevarer middel på konti hos ein advokat som har teieplikt. 

Skatteetaten skal få rett til å få same opplysningar frå advokatar sine 

klientkonti som dei får frå andre bankkonti, seier finansminister Sigbjørn 

Johnsen.  

 

For å kunne fastsetje korrekt skatt og avgift, er det sentralt at skatte- og 

avgiftsstyresmaktene får opplysningar om pengeoverføringar. Styresmaktene 

må få informasjon om kven som står bak transaksjonar og kven som er eigar 

av inneståande beløp. Finansdepartementet foreslår derfor at advokatar og 

andre tredjepartar som har slike opplysningar, skal gi denne informasjonen 

til skatte- og avgiftsstyresmaktene når dei krev det, utan hinder av teieplikta. 

Departementet foreslår også at dei skal kunne krevje at dei faktiske 

opplysningane blir dokumentert.   

 

Dette er opplysningar som skatte- og avgiftsstyresmaktene får frå bankar og 

andre finansinstitusjonar. Når pengar blir oppbevart eller overført til ein 

advokat sin klientkonto, vil ikkje bankane ha opplysningar om kva for klient 

advokaten opptrer på vegne av. Skatte- og avgiftsstyresmaktene kan heller 

ikkje får desse opplysningane frå advokaten av omsyn til teieplikta. 

 

Forslaget har vore på høyring, og vi har merka oss at fleire instansar har 

kome med innvendingar mot at forslaget ikkje er tatt inn som ein del av 

arbeidet til advokatlovutvalet. Forslaget som blir fremma no, har som føremål 
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å tette eit hol i lovgivinga, som skapar ein svært uheldig rettssituasjon. Vi kan 

derfor ikkje vente på advokatlovutvalet si innstilling og at påfølgjande 

lovendringar kan bli vedtatt. Spørsmålet om skatte- og avgiftsstyresmaktene 

også bør få opplysningar om andre forhold kor den skatte- eller 

avgiftspliktige bruker advokat, bør bli vurdert av advokatlovutvalet.      
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Nr.: 22/2013 

Dato: 07.05.2013 

 

Klimakvotekjøp tilpasset et endret marked 
 
Regjeringen vil framover bidra til å opprettholde og videreutvikle 

klimakvotemarkedet ved bare å kjøpe kvoter fra nye prosjekter og 

prosjekter som på grunn av lave priser står i fare for å avvikle 

driften.  

  

Andre periode av Kyotoavtalen gjelder fra 2013 til 2020. Norges nye 

klimaforpliktelse er i tråd med målet om å redusere de globale utslippene av 

klimagasser i 2020 tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. 

Differansen mellom norsk utslippsnivå og utslippsforpliktelsen under 

Kyotoprotokollen må dekkes gjennom kjøp av klimakvoter. 

 

Markedet for klimakvoter er nå preget av overskuddstilbud og lave priser. 

Resultatet er at flere klimaprosjekter som allerede er godkjente avvikler 

driften, og det registreres få nye prosjekter. 

 

Regjeringen ønsker at de norske kvotekjøpene skal bidra til å opprettholde 

og videreutvikle det internasjonale karbonmarkedet. På grunn av den 

endrede situasjonen i markedet vil Norge framover bare kjøpe kvoter fra 

prosjekter som står i fare for å avvikle driften, og fra nyutviklede prosjekter. I 

tråd med EUs begrensninger på sine kvotekjøp vil heller ikke Norge kjøpe 

kvoter fra såkalte HFK-prosjekter og kullbasert energiproduksjon uten 

karbonfangst og -lagring. Norge vil fortsatt kunne kjøpe kvoter fra FNs 

tilpasningsfond, et fond som finansierer tiltak i utviklingsland som skal 

forebygge skader som følge av klimaendringer.  

 

Regjeringen vil også flytte den operative forvaltningen av statens kvotekjøp ut 

til eksterne forvaltere. Utflyttingen er tenkt gjennomført i løpet av 

inneværende år. Finansdepartementet skal beholde det strategiske ansvaret 

for kvotekjøpene. 
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Departementet legger vekt på å ha god kontakt med organisasjonene på 

området. Det vil derfor bli arrangert årlige dialogmøter på politisk nivå med 

miljøorganisasjonene og de største aktørene i markedet.  

 

 

 

 

 

8



 
 

Pressemelding 

   Kommunikasjonsenheten 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

 

Kontoradresse: 

Akersg. 40 

 

 

Telefon: 

22 24 44 11 

Telefaks: 

22 24 95 10 

 

 

Nr.: 23/2013 

Dato: 07.05.2013 

 

Auka vrakpant og lågare avgift for ladbare hybridbilar 

 

Regjeringa foreslår å auke vrakpanten med ytterlegare 500 kroner. 

Vrakpanten vert dermed 3 000 kroner per bil. I tillegg foreslår 

Regjeringa å auke vektfrådraget i eingongsavgifta for ladbare 

hybridbilar. Det gir enda lågare avgift for hybridbilar med låge CO2-

utslepp. Endringane skjer frå 1. juli. 

 

Regjeringa har heva vrakpanten med 500 kroner to år på rad. Med ein 

ytterlegare auke på 500 kroner frå 1. juli er vrakpanten dobla sidan 2011. 

Dette skal auke motivasjonen til å levere inn utrangerte køyretøy slik at dei 

vert tatt hand om på ein forsvarleg måte.  

 

- Regjeringa har dei siste åra lagt om avgiftene for å bidra til at vi får ein 

bilpark med mindre utslepp. Dette har gitt gode resultat. No tar vi eit nytt 

steg som gjer det meir lønsamt å kjøpe miljøvenlege bilar, seier 

finansminister Sigbjørn Johnsen.  

 

Regjeringa foreslår å auke vektfrådraget i eingongsavgifta for ladbare 

hybridbilar frå 10 til 15 prosent av vekta på bilen. Grunnen er at dei ladbare 

hybridbilane oftast har tyngre batteri enn dei vanlege hybridbilane. Endringa 

vil gi lågare avgift for desse bilane. Ladbare hybridbilar har mykje lågare 

CO2-utslepp enn vanlege bilar. Endringa er eit bidrag til å nå klimamåla som 

Regjeringa har satt. 
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Nr.: 24/2013 

Dato: 07.05.2013 

 

Styrket grensekontroll 
 

Finansdepartementet foreslår å bevilge 20 millioner kroner til Toll- 

og avgiftsetatens grensekontroll. Pengene skal gå til å utbedre 

Svinesund grensekontrollstasjon og utvide etatens elektroniske 

tilstedeværelse på grensen. 

 

- Tiltaket vil bedre de trafikale og sikkerhetsmessige utfordringene 

kødannelsen ved Svinesund grensekontrollstasjon har skapt. Samtidig vil 

grenseklareringen for næringslivet gå raskere, sier finansminister Sigbjørn 

Johnsen.  

 

De siste årene har trafikken over Svinesund vokst sterkt, og trafikkpresset på 

kontrollområdet er stort. På de mest trafikkerte tidspunktene har køen av 

vogntog som skal fortolle sine varer til tider stått ut til og langs E6. Toll- og 

avgiftsetaten skal nå utvide antall biloppstillingsplasser på området og innføre 

et bomsystem på området for å holde orden på trafikken.  

 

Det er også satt av midler til å utvide Toll- og avgiftsetatens elektroniske 

tilstedeværelse på grensen ved å plassere ut kameraer på flere landeveis 

grenseoverganger. I dag er det sju grenseoverganger med kameraer, og 

utstyret har de siste årene bidratt til flere store narkotikabeslag. 
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Nr.: 25/2013 

Dato: 07.05.2013 

Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 

 

Enklare reglar om handsaming av skatteklager  
 

Finansdepartementet foreslår at skattekontoret skal kunne avgjere 

klager der skattytaren skal få medhald i saka. Etter gjeldande reglar 

må skatteklagenemnda avgjere slike klager.  

 

– Forslaget vil redusere talet på saker som skatteklagenemnda skal avgjere. 

Skatteklagenemnda kan dermed konsentrere seg om dei sakene der det er 

reell usemje mellom skattekontoret og skattytaren. Det er nettopp i disse 

sakene det er viktig at skattytaren får ei grundig og uavhengig handsaming 

av nemnda, seier finansminister Sigbjørn Johnsen.  

 

Forslaget vil også redusere handsamingstida i saker der skattekontoret 

meiner skattytaren bør få medhald. Disse sakene kan nå bli avgjort utan at 

dei må bli handsama i skatteklagenemnda, noko som vil være en fordel for 

dei skattytarane det gjelder. 
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Faktaark 

      

 

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen 

 

Store forskjeller i veksten internasjonalt 

Det siste året har myndighetene i de tradisjonelle industrilandene lykkes i å 

håndtere de mest alvorlige truslene mot finansiell stabilitet. Sannsynligheten 

for at eurosamarbeidet skal brytes opp er redusert, etter vellykkede tiltak 

både i enkeltland og på fellesskapsnivå. Tiltakene har bidratt til en markert 

bedring i finansmarkedene. Kursene på viktige aksjebørser har steget, og 

rentene på statsgjeld i utsatte euroland har falt fra nivåene i fjor høst.  

Samtidig er forskjellene i den økonomiske utviklingen mellom land og 

regioner store.  Mens veksten holder seg godt oppe i framvoksende 

økonomier og ser ut til å være på vei opp i USA, er utviklingen i produksjon 

og sysselsetting fortsatt svak i euroområdet. Samlet anslås veksten i BNP hos 

Norges handelspartnere til 1¼ prosent i år, vel ½ prosentenhet lavere enn i 

Nasjonalbudsjettet 2013. Nedjusteringen skyldes særlig at anslagene for 

veksten i euroområdet og Sverige er satt ned. For neste år ventes det at 

veksten hos handelspartnerne vil ta seg opp mot 2¼ prosent.  

De økte forskjellene gjenspeiles også i arbeidsmarkedet. I USA har 

arbeidsledigheten gått ned fra 10 prosent i 2010 til rundt 7½ prosent nå. 

Ledigheten i euroområdet har økt videre, og vel 12 prosent av arbeidsstyrken 

er nå uten arbeid. Ledigheten har rammet unge arbeidssøkere særlig hardt. 

Svak økonomisk utvikling gjør at ledigheten anslås å holde seg høy framover.  

Fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi og et stramt arbeidsmarked 

Situasjonen i norsk økonomi skiller seg fra utviklingen i andre industriland. 

Veksten i fastlandsøkonomien har tatt seg godt opp etter finanskrisen, 

understøttet av høye oljepriser og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen. 

Oljeselskapenes rapportering tyder på fortsatt vekst i investeringene i tiden 

framover. Lave renter og høy lønnsvekst har styrket husholdningenes 

kjøpekraft og etterspørselen deres har tatt seg opp. Foreløpige resultater fra 

lønnsoppgjørene peker i retning av en lønnsvekst på 3½ prosent i 

inneværende år. Dette er lavere enn lagt til grunn i fjor høst, men høyere enn 

lønnsveksten ute. Utsikter til lave renter og lav prisstigning bidrar til at 

husholdningenes kjøpekraft vil styrkes vesentlig også i 2013. Høy 

etterspørsel etter boliger har gitt betydelig oppgang i boliginvesteringene de 

siste par årene.  
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Det er også blitt en tydeligere tendens til todeling i norsk økonomi. Mens 

aktiviteten i de næringer som leverer til oljevirksomheten har vokst sterkt, 

gjør høye kostnader og lavere etterspørsel i eksportmarkedene situasjonen 

krevende for tradisjonelle eksportnæringer. 

 

Samlet anslås veksten i BNP for Fastlands-Norge til 2,6 prosent i år, noe 

lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2013, men på nivå med 

gjennomsnittet for de siste 40 årene. Utenom elektrisitetsproduksjon anslås 

veksten i fastlandsøkonomien til 2,9 prosent. For 2014 anslås 

fastlandsøkonomien å vokse med 3 prosent. 

 

Den høye aktiviteten i økonomien har bidratt til at sysselsettingen har tatt 

seg opp igjen. Antall sysselsatte er klart høyere enn før finanskrisen, og 

privat sektor har stått for omtrent tre firedeler av oppgangen de senere 

årene. Ledigheten er lav både historisk sett og sammenliknet med andre 

land. Det legges til grunn at ledigheten vil holde seg noenlunde stabil på 

rundt 3 ½ prosent og at sysselsettingen vil fortsette å øke med om lag 1 – 1¼ 

prosent, eller om lag 30 000 – 35 000 personer per år i 2013 og i 2014. 
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Tabell 1. Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før 1 

 Mrd. kroner2    

 2012 2012 2013 2014 

  Privat konsum  .......................................................  1 174,9 2,9 3,4  

  Offentlig konsum ...................................................  625,9 2,1 2,5  

  Bruttoinvesteringer i fast kapital .........................  598,2 8,1 5,9  

  Herav: Oljeutvinning og rørtransport ..................  171,1 14,4 10,0  

              Bedrifter i Fastlands-Norge ......................  180,0 2,7 1,9  

              Boliger ........................................................  139,8 7,4 6,8  

              Offentlig forvaltning ..................................  91,0 1,4 5,8  

  Etterspørsel fra Fastlands-Norge³ .......................  2 211,6 2,9 3,3  

  Eksport ...................................................................  1 189,1 2,2 -1,3  

    Herav: Råolje og naturgass .................................   604,4 0,9 -5,5  

                Tradisjonelle varer ..................................  310,3 2,6 0,5  

                Tjenester utenom olje og  

                utenriks sjøfart ……………………….  
146,8 3,5 2,1  

  Import .....................................................................   804,1 3,3 4,7  

    Herav: Tradisjonelle varer  .................................  482,4 2,1 4,8  

  Bruttonasjonalprodukt ..........................................   2 915,4 3,2 1,4 3,0 

    Herav: Fastlands-Norge ......................................   2 206,3 3,5 2,6 3,0 

                Fastlands-Norge uten el.produksjon…  3,2 2,9 3,0 

Andre nøkkeltall:     

  Sysselsetting, personer .........................................   2,2 1,3  

  Yrkesfrekvens  .......................................................   71,5 71,5  

  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå) .......................   3,2 3,4 3,5 

  Registrert ledighet………………………………  2,5 2,5 2,6 

  Konsumprisvekst (KPI)…………………………  0,8 1,7  

  Vekst i KPI-JAE .....................................................   1,2 1,2  

  Råoljepris, kroner pr. fat4 ......................................   649 600 587 

  Årslønnsvekst ........................................................   4,0 3½  

  Driftsbalanse (pst. av BNP) ..................................   14,2 10,8  

  Bruttonasjonalinntekt, mrd. kroner……………  2 973,8 3 045,4  

  Husholdningenes sparing, pst. av disp. inntekt.  8,7 8,5  

     
1 Der ikke annet er angitt. 
2 Foreløpige nasjonalregnskapstall. 
3 Utenom lagerendring.  
4 Løpende priser. 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.  
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Nøkkeltall i Revidert nasjonalbudsjett for 2013 

 

Regjeringen legger vekt på at budsjettpolitikken ikke bidrar til å forsterke 

oppgangen i økonomien og dermed gjøre det vanskeligere for konkurranseutsatt 

sektor. Regjeringen legger opp til at revisjonen av 2013-budsjettet gjennomføres 

med et litt lavere strukturelt, oljekorrigert underskudd enn lagt til grunn i fjor 

høst. For 2012 og 2013 sett under ett anslås budsjettimpulsen om lag som i fjor 

høst. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet er imidlertid mer nedjustert i 

2012 enn i 2013, og budsjettet for 2013 framstår dermed isolert sett som litt mer 

ekspansivt nå enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2013. 

Regjeringens forslag har følgende hovedtrekk: 

 Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 124,6 mrd. kroner, som er 

0,7 mrd. kroner under budsjettvedtaket fra i fjor høst. Underskuddet er 

28,3 mrd. kroner under 4-prosentbanen. Målt som andel av anslått kapital i 

Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2013 utgjør underskuddet 3,3 

prosent.  

 Virkningen på etterspørselen etter varer og tjenester av budsjettpolitikken for 

2012 og 2013 sett under ett er om lag som anslått i Nasjonalbudsjettet 2013. 

Som følge av nedjusterte tall for bruken av oljeinntekter i 2012 anslås 

budsjettimpulsen for 2013 likevel som noe høyere nå enn lagt til grunn i fjor 

høst. Impulsen er målt som endringen i det strukturelle, oljekorrigerte 

budsjettunderskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge.   

 Om lag uendret skatte- og avgiftsnivå.  

 For 2012 og 2013 sett under ett er den reelle, underliggende veksten i 

statsbudsjettets utgifter 2,6 prosent i gjennomsnitt per år. Nedjusteringene av 

utgiftene i 2012 gjør at utgiftsveksten fra 2012 til 2013 nå anslås til på 3,4 

prosent. Den nominelle veksten i statsbudsjettets utgifter er på 6,5 prosent.  

 Målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien anslås de samlede 

offentlige utgiftene å holde seg om lag uendret fra 2012 til 2013, på om lag 

samme nivå som i 2001. 

 Et oljekorrigert budsjettunderskudd i 2013 på 122,9 mrd. kroner.  

 Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, der 
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også renter og utbytte på fondskapitalen er regnet med, anslås til 355 mrd. 

kroner, som tilsvarer 11,9 prosent av BNP. 

 Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond ved utgangen av 2013 anslås til 

4 666 mrd. kroner. Av dette er 4 511 milliarder kroner i Statens pensjonsfond 

utland. Til sammenlikning anslås statens forpliktelser til alderspensjoner i 

folketrygden til 5 769 milliarder kroner ved utgangen av 2013.  

 

 

Tabell 1 Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond. Milliarder kroner 

 Regnskap  Anslag 

 2011 2012  2013 

Totale inntekter.....................................................................................................  1 223,5 1 290,7  1 288,3 

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet ................................................................  372,2 421,1  377,7 

 1.1 Skatter og avgifter ..................................................................................  209,7 232,7  212,7 

 1.2 Andre petroleumsinntekter .....................................................................  162,6 188,4  165,0 

2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet ........................................................  851,3 869,6  910,6 

 2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge ..................................................  777,5 807,4  853,9 

 2.2 Andre inntekter .......................................................................................  73,7 62,2  56,7 

Totale utgifter .......................................................................................................  952,1 996,1  1 063,4 

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet ...................................................................  21,4 25,6  30,0 

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet ..........................................................  930,7 970,5  1 033,4 

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til  

Statens pensjonsfond utland .................................................................................  

 

271,4 

 

294,6 

  

224,8 

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten ............................................  350,8 395,5  347,7 

= Oljekorrigert overskudd ..................................................................................  -79,4 -100,9  -122,9 

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland ........................................................  84,2 104,6  122,9 

= Overskudd på statsbudsjettet...........................................................................  4,8 3,7  0,0 

+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland .....................................................  266,6 290,9  224,8 

+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens  

 pensjonsfond ...................................................................................................  

 

103,0 

 

115,3 

  

130,3 

= Samlet overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond ......................  374,4 409,9  355,1 

Memo:     

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland
1
 ................................................  3 308 3 825  4 511 

Markedsverdien av Statens pensjonsfond
1
 ...........................................................  3 437 3 970  4 666 

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner
1
 ...................................................  5 181    5 474  5 769 

1. Ved utgangen av året. 

Kilde: Finansdepartementet.   
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Faktaark 

Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2013 

 

Skattetiltak for næringslivet på fastlandet 

Regjeringa varsla 5. mai ein vekstpakke med skattetiltak for næringslivet på 

fastlandet. Samtidig vart det presentert forbetringar av 

petroleumsskattesystemet.  

 

Les meir i pressemeldingar frå 5. mai, nr 18/2013 og nr 19/2013. 

 

Unntak i advokatar si teieplikt på skatte- og avgiftsområdet 

Finansdepartementet foreslår at advokatar og andre tredjepartar, utan hinder 

av lovbestemt teieplikt, skal gi skatte- og avgiftsstyresmaktene opplysningar 

om pengeoverføringar og innskot på klientkonti. 

 

Les meir i pressemelding 21/2013 og Prop. 150 LS (2012-2013) Endringar i 

skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 12. 

 

Enklare reglar om handsaming av skatteklager 

Finansdepartementet foreslår at skattekontoret skal kunne avgjere klager der 

skattytaren skal få medhald i saka. 

 

Les meir i pressemelding 25/2013 og Prop. 150 LS (2012-2013) Endringar i 

skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 13. 

 

Auka vrakpant og lågare avgift for ladbare hybridbilar 

Regjeringa foreslår å auke vrakpanten med ytterleigare 500 kroner frå 1. juli. 

Vrakpanten vert dermed 3 000 kroner per bil. I tillegg foreslår Regjeringa å 

auke vektfrådraget i eingongsavgifta for ladbare hybridbilar. Det gir enda 

lågare avgift for hybridbilar med særs låge CO2-utslepp. 

 

Les meir i pressemelding 23/2013 og Prop. 150 LS (2012-2013) Endringar i 

skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 7 og 8. 

 

Styrket grensekontroll 

Regjeringen foreslår å løyve 20 millioner kroner til å styrke Toll- og 

avgiftsetaten sin grensekontroll. Forslaget omfattar å utbetre 

trafikkforholdene ved Svinesund grensekontrollstasjon og utvide det 

elektroniske nærværet på grenseoverganger utan vakthald.  

Les meir i pressemelding 24/2013. 
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Nye lovføresegner for tollkontroll 

Regjeringa foreslår å vidareføre og tydeleggjere toll- og avgiftsstyresmaktene 

sin rett til å innhente, lagre og samanstille personopplysningar. 

Opplysningane skal brukast i grensekontrollen for å avdekkje ulovleg 

vareførsel, og sørge for at toll og avgifter blir deklarert og betalt i samsvar 

med regelverket. Toll- og avgiftsstyresmaktene skal også få rett til å 

innhente, lagre og samanstille visse sensitive personopplysningar, samt ikkje-

verifiserte opplysningar frå tredjepartar. Forslaget har vore på høring.  

 

Sjå Prop. 150 LS (2012-2013) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 

kapittel 9. 

 

Reduksjon av fribeløpet i den differensierte arbeidsgivaravgifta 

Regjeringa foreslår å redusere det årlege fribeløpet ved berekning av 

arbeidsgivaravgift for føretak i sone Ia frå 530 000 kroner til 450 000 kroner, 

med verknad frå og med 4. termin 2013. Tilsvarande gjeld for stålproduksjon 

og skipsverft. For vegtransportføretak vert det årlege fribeløpet redusert frå 

265 000 kroner til 225 000 kroner. Det er nødvendig å endre dette fordi 

endringar i kursforholdet mellom euro og norske kroner gjer at gjeldande 

fribeløp kan føre til at føretaka får høgare statsstøtte enn det som er tillate 

etter EØS-avtalen.  

 

Sjå Prop. 150 LS (2012-2013) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 

2013 kapittel 4. 

 

Meirverdiavgift – endringar i representantordninga 

Regjeringa foreslår å oppheve representantar sitt ansvar for betaling av 

meirverdiavgift. Forslaget gjeld berre i dei tilfella kor den næringsdrivande er 

heimehørande i ein stat som Noreg har avtale om utveksling av informasjon 

og innkrevjing av meirverdiavgift med.  

 

Sjå Prop. 150 LS (2012-2013) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 

kapittel 6. 

 

Endring i tollova – nedsetting av toll 

Frå 1. juli 2013 foreslår Regjeringa ei endring i tollova som inneber  

at tollstyresmaktene på same måte som for industrivarer, får heimel til å 

treffe enkeltvedtak om å setje ned toll på landbruksvarer. Toll- og 

avgiftsdirektoratet har påpeika at det kan være behov for ein slik heimel i 

heilt særeigne saker, til dømes i saker om feilinformasjon.  

 

18



Sjå Prop. 150 LS (2012-2013) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 

kapittel 10. 

 

Rapporteringsplikt 

Regjeringa foreslår å utvide rapporteringsplikta for tredjepartsopplysningar 

for den som betalar ut erstatning for personskade og tap av forsørgjer. 

Føremålet er at ytterlegare grunnlagsdata kan leggjast inn i den 

førehandsutfylte sjølvmeldinga, og bidra til å sikre at barn og unge som har 

krav på formuefritak etter skatteloven § 4-22 faktisk får det.  

 

Sjå Prop. 150 LS (2012-2013) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 

2013 kapittel 14. 

 

Produktavgift på førstehandsomsetning av fisk 

Regjeringa foreslår å auke produktavgifta frå 2,6 pst. til 3 pst. av 

førstehandsverdien av fisk frå 1. juli 2013. Avgifta dekkjer mellomlegget 

mellom trygdeavgifta i fiskerinæringa på 7,8 pst. og den ordinære 

trygdeavgifta for personleg næringsdrivande på 11 pst. samt kollektiv 

medlemspremie til yrkesskadetrygd, kollektiv forsikring for 

tilleggssjukepengar og stønad til arbeidsledige i næringa. Bakgrunnen for 

forslaget er ei nedjustering av prognosane for førstehandsverdien på fisk og 

oppjustering av prognosane for dagpengar. 

 

Sjå Prop. 150 LS (2012-2013) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 

2013 kapittel 3. 

 

Andre endringar 

Det blir gjort nokre presiseringar og opprettingar i lovtekst.  
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Arbeid og velferd 3 

God vekst i fastlandsøkonomien 
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Lav arbeidsledighet i Norge 
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Arbeid og velferd 5 

Sterk oppgang i sysselsettingen fra 2005 
 

* Tallene for næringslivet er beregnet som differansen mellom samlet sysselsetting og sysselsettingen i offentlig forvaltning. 
Offentlig eide foretak inngår dermed i privat sektor. 

Sysselsatte personer, privat og 
offentlig sektor. Akkumulert vekst fra 
2004, årlige tall (i 1000 personer) 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå  
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Høy etterspørsel fra framvoksende økonomier har 
løftet prisen på olje det siste tiåret 

Etterspørsel etter olje 
Kumulativ vekst siden 2000.  
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Arbeid og velferd 7 
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Høyt kostnadsnivå 

Timelønnskostnader i industrien i Norge  
relativt til hos våre handelspartnere  
Indeks 2001 = 100 
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Arbeid og velferd 

Bruttoprodukt i løpende priser. Indeks 2001= 100 

 

Todeling i industrien 

¹Produksjon av metaller, papir og papirvarer samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri  
Kilde:  Statistisk sentralbyrå 
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Boligpriser og gjeld på et høyt nivå 

    Realboligpriser i utvalgte land 

  Indeks. 1. kv. 1978=100. Sesongjusterte tall.  
 

    Brutto gjeld og renteutgifter  
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Arbeid og velferd 11 

Vi kan ikke ta de gode tidene for gitt 

Bytteforhold. Indeks 1990 = 100. 1900 – 2014  
 

80

130

180

230

280

80

130

180

230

280

1900 1915 1930 1945 1960 1975 1990 2005

Kilder:  Norges Bank og Statistisk sentralbyrå 

Arbeid og velferd 12 

Vi må verne om rammeverket for 
den økonomiske politikken 

• Handlingsregelen og Statens 
pensjonsfond utland 

 

• Pengepolitikk for lav inflasjon og 
stabil produksjon og sysselsetting 

 

• Inntektspolitisk samarbeid 

 

• Solide banker 

25



Arbeid og velferd 13 

Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge 
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Handlingsregelen: En hjørnestein 
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Vekstpakke for næringslivet 

Inndekning Mill. kroner 

Begrense rentefradraget i konsernforhold (jf. høring) 3 000 

Øke verdsettelsen av sekundærbolig og næringseiendom til 
60 pst. i formuesskatten    400 

1. Rentefordel av forsert avskrivning. 

Tiltak Mill. kroner 

Redusere selskapssatsen fra 28 til 27 pst. -2 400 

Redusere skatten på næringsinntekt for selvstendige 
tilsvarende    -500 

Innføre 10 pst. startavskrivninger på maskiner mv.      -4001 

Utvide Skattefunn     -100 

Petroleumsskatten Mill. kroner 

Friinntekten i petroleumsskatten reduseres fra 7,5 til 5,5 pst. 340 
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Arbeid og velferd 15 

Ansvarlig bruk av oljepenger 

Strukturelt, oljekorrigert underskudd og forventet 
realavkastning av Statens pensjonsfond  
Mrd. 2013-kroner 
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o Om lag uendret budsjettimpuls 
for 2012 og 2013 sett under ett 
 

o Underskuddet i 2013 tilsvarer 
3,3 pst. av fondskapitalen 
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Nye anslag gir reduserte  
utgifter i folketrygden 

• Folketrygden,  
unntatt dagpenger  -4 524  

 

 Sykepenger    -550 

 Arbeids - 
avklaringspenger    -1 405 

 Uførepensjon    -944 

 Alderspensjon    -875 

 Foreldrepenger    -320 

( i millioner kroner) 
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Arbeid og velferd 17 

Fortsatt store utgifter etter 
angrepene 22/7 

De største utgiftsøkningene gjelder: 

 

• Statsbygg - sikringstiltak  
og midlertidige lokaler  262 

 

• Sikkerhetstiltak i 
Forsvarsdepartementets  
bygninger   101 

 

• Departementenes  
servicesenter – vakthold 41 

 

• Kvalitetssikring av konsept  
for nytt regjeringskvartal 5 

( i millioner kroner) 
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Andre forslag 

• Helse og omsorg   398 

• Prosjekter under Jernbaneverket 329 

• Tiltakspakke for skogsektoren 250 

• Statlig barnevern   174 

• Nye bygg    172 

• Studentboliger   100 

 

 
( i millioner kroner) 
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Tiltak for å sikre  
skattegrunnlaget 

• Begrensning av 
rentefradraget for konsern 
 

• Ligningsmyndighetene gis 
innsyn i advokaters 
klientkonto 
 

• Krav om land for land-
rapportering 
 

• Informasjonsutvekslings-
avtaler med skatteparadis 
 

• OECDs prosjekt mot 
overskuddsflytting (Base Erosion 

and Profit Shifting – BEPS) 
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Andre skatte- og avgiftsendringer 

• Øke vrakpanten på biler 

 

• Redusere engangsavgiften for ladbare 
hybridbiler 

 

• Adgang for skattekontoret til å endre 
sitt vedtak til fordel for skattyteren i 
klagesaker 
 

• Nye lovbestemmelser for tollkontroll 
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Statsbudsjettet.no 
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