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Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018 

I Statsbudsjettet 2018 foreslår regjeringen nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen om lag 

3 milliarder kroner påløpt og om lag 0,7 milliarder kroner bokført i 2018.  

Redusert skatt på inntekt  

Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 24 prosent i 2017. Regjeringen 

foreslår videre reduksjon til 23 prosent i 2018. Dette er i tråd med enigheten om skattereform 

på Stortinget. Petroleumsskatten og grunnrenteskatten for vannkraft justeres innenfor en 

provenynøytral ramme.  

 

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. i alminnelig inntekt økes fra 1,24 til 1,33, slik at 

den samlede marginalskatten på utbytte opprettholdes omtrent på dagens nivå når en ser 

selskapsskatt og personlig utbytteskatt i sammenheng. Skattesatsen på overskudd i 

finansnæringen holdes på 25 prosent. 

 

Marginalskattesatsen på lønn foreslås redusert for de aller fleste, og mest for dem med de 

laveste inntektene. Dette skjer ved at satsene i trinnskatten økes mindre enn reduksjonen i 

satsen på alminnelig inntekt. Satsene i trinnskatten økes med mellom 0,47 og 0,89 

prosentenheter, og minst for lavere inntekter. Regjeringen foreslår videre å øke satsen i 

minstefradraget i lønn og trygd fra 44 til 45 prosent. 

  
Lettelser i formuesskatten og eiendomsskatten   

I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler og 

tilordnet gjeld. Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten til 20 prosent i 2018, i tråd 

med enigheten om skattereform. For å unngå at næringseiendom eid gjennom ikke-

børsnoterte selskap både får rabatt i aksjeverdien og i formuesverdien av selve eiendommen, 

avvikles den særskilte verdsettingsrabatten på 11 prosent for slik eiendom. Bunnfradraget i 

formuesskatten på 1,48 millioner kroner videreføres nominelt.  

 

Regjeringen foreslår flere endringer i eiendomsskattereglene. Blant annet endres reglene for 

«verk og bruk» slik at maskiner og tilbehør som hovedregel ikke lenger skal kunne ilegges 

eiendomsskatt. 

 

Avgifter  

Regjeringen foreslår at flere av forslagene fra Grønn skattekommisjon følges opp. Regjeringen 

foreslår blant annet at fritak og lave satser i CO2-avgiften fjernes. 

 

Det fremmes forslag om at vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler 

differensieres etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018. Fritaket for elbiler i engangsavgiften 

foreslås opphevet, men elbiler gis samme vektfradrag som hybridbiler. Dette medfører at bare 
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de aller tyngste elbilene får engangsavgift. Regjeringen foreslår samtidig at elbiler fritas fra 

omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift. Trafikkforsikringsavgiften erstatter 

årsavgiften fra 2018.  

 

Den lave satsen i merverdiavgiften som gjelder enkelte tjenester som persontransport, 

overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store 

idrettsarrangement, foreslås økt fra 10 til 12 prosent. På viktige områder innen 

persontransport innebærer inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester at en 

avgiftsøkning kompenseres, slik at prisøkninger i stor grad unngås. Dette gjelder NSB, lokal 

kollektivtransport (buss, båt og lokale baner), riksveg- og fylkesvegferjer og enkelte flyruter. 

  

Andre forslag 

Regjeringen foreslår også en rekke andre endringer i skatte- og avgiftsreglene: 

 Ny opsjonsbeskatning for små, nyetablerte selskap innføres. 

 Fradragsreglene for kost og losji endres. 

 Skatteklasse 2 avvikles. 

 Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen avvikles. 

 Skattefritaket for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig avvikles. 

 Differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for transport og energi gjeninnføres. 

 Maksimal eiendomsskattesats i innføringsåret reduseres fra 2 til 1 promille.  

Tilsvarende kan eiendomsskatten heretter økes med maksimalt 1 promille i året, ikke 

2. 

 Personfradraget lønnsjusteres. 

 Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet 

fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, særskilt 

fradrag i Finnmark og Nord-Troms, jordbruksfradraget, fisker- og sjømannsfradraget 

og maksimal årlig sparing med BSU-ordningen. 

 Satsen i produktavgiften på førstehåndsomsetning av fisk økes fra 2,2 til 2,3 prosent . 

 Avskrivningssatsen for elvarebiler anskaffet etter 20. desember 2016 økes. 

 Bergings- og redningsfartøy under 15 meter fritas for merverdiavgift. 

 Unntaket i merverdiavgiften for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner 

og organisasjoner utvides. 

 Fritaket for merverdiavgift for elektrisk kraft til Nord-Norge utvides. 

 Kjøp av driftsmidler i reindriften gis avgiftsfritak. 

 Losavgiftene og legemiddelomsetningsavgiften reduseres, mens tilsynsavgift for 

Finanstilsynet og sektoravgiften for Petroleumstilsynet økes. 

 Gebyret for statsborgerskap, som har vært overpriset, reduseres. 

 

Det vises til nærmere omtale av forslagene i Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 

2017.  



Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2018. Negative tall betyr 

lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2018. Millioner kroner  

  Påløpt Bokført 

Skatt på inntekt for personer 2 0 

Redusere inntektsskatten for personer til 23 pst., inkl. justert 

utbytteskatt1 -11 315 -9 050 

Øke trinnskatten2 10 230 8 185 

Øke satsen i minstefradraget for lønn og trygd til 45 pst. -125 -100 

Redusere beskatningen av opsjoner i arbeidsforhold for 

oppstartsselskap -100 -80 

Stramme inn reglene for fradrag for kost og losji 750 600 

Avvikle skatteklasse 2 285 230 

Avvikle særskilt rabatt for elbiler i firmabilbeskatningen 210 168 

Lønnsjustere personfradraget -80 -65 

Skattlegge korttidsutleie av egen bolig 6 5 

Videreføre satser og beløpsgrenser nominelt, inkl. samspill og 

avrundinger 141 107 

   
Formuesskatt -765 -610 

Øke verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler og 

tilordnet gjeld til 20 pst. Videreføre bunnfradraget nominelt -765 -610 

   
Næringsbeskatning -2 684 -485 

Redusere satsen på alminnelig inntekt for selskap til 23 pst. -2 700 0 

Justere petroleumsskatten provenynøytralt3 - - 

Justere skatten for vannkraft provenynøytralt4 0 0 

Øke finansskatten ved at skattesatsen på overskudd i næringen 

holdes på 25 pst. 600 0 

Redusere avskrivningssatsen for elvarebiler anskaffet før 20. 

desember 2016 1 3 

Gjeninnføre differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for 

energi- og transportsektoren5 -585 -488 

   
Merverdiavgift 675 508 

Øke den lave satsen i merverdiavgiften fra 10 til 12 pst6. 700 530 

Utvide unntaket for omsetning fra veldedige og allmennyttige 

institusjoner og organisasjoner -5 -4 

Innføre merverdiavgiftsfritak for redningsfartøy -15 -14 

Utvide fritaket for elektrisk kraft til Nord-Norge  -5 -4 

   
Miljø- og bilavgifter -199 -99 



Innføre lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor7 123 108 

Endre engangsavgiften for hybridbiler og avvikle fritak for 

engangsavgift for elbiler mv 460 420 

Øke omsetningskravet for biodrivstoff 0 0 

Øke veibruksavgiften på LPG 3 3 

Frita elbiler for trafikkforsikringsavgift -75 -55 

Frita elbiler for omregistreringsavgift -80 -80 

Legge om årsavgiften til trafikkforsikringsavgift -600 -470 

Innføre avgiftsfritak på kjøp av driftsmidler i reindriften -30 -25 

Legge om svovelavgiften  0 0 

   
Sektoravgifter og overprisede gebyrer -9 -1 

Redusere losavgiftene -11 -10 

Redusere legemiddelomsetningsavgiften -29 -22 

Øke tilsynsavgift Finanstilsynet 32 32 

Øke sektoravgift Petroleumstilsynet 6 6 

Redusere gebyret for statsborgerskap -7 -7 

Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2018 -2 980 -687 

Virkning av vedtak ifm. Nasjonalbudsjettet 2017 -10 -1 571 

Virkning av vedtak ifm. Revidert nasjonalbudsjettet 2017 0 -1 455 

Samlede foreslåtte og vedtatte skatte- og avgiftsendringer 

i 2018 -2 990 -3 713 

1 Oppjusteringsfaktoren for utbyttes økes fra 1,24 til 1,33.   
2 Trinnskattesatsene økes til 1,4 pst. i trinn 1, 3,3 pst. i trinn 2,  12,4 pst. i trinn 3 og 15,4 pst. i 

trinn 4. Skattefradraget for pensjonister er nedjustert for å opprettholde innslagspunktet for å 

betale inntektsskatt for pensjonister. 
3 Målt som nåverdi av fremtidige skatteinntekter er endringen provenynøytral. Provenyet 

reduseres med 200 mill. kroner påløpt og 100 mill. kroner bokført i 2018. Overføringen til 

Statens pensjonsfond utland reduseres tilsvarende. Handlingsrommet i budsjettet for 2018 

påvirkes dermed ikke av denne endringen. 
4 Økt grunnrenteskattesats gir et merproveny på om lag 165 mill. kroner påløpt i 2018, bokført 

i 2019. Virkningen er provenynøytral når dette ses i sammenheng med redusert sats på 

alminnelig inntekt for vannkraftnæringen.   
5 Samtidig avvikles tilskuddsordninger på budsjettets utgiftsside på til sammen 300,5 mill. 

kroner. 
6 Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden i henhold til inngåtte offentlige avtaler om kjøp av  

persontransporttjenester som tog-, buss-, fly- og ferjeruter samt regelstyrte 

kompensasjonsordninger for kommunesektoren og statsforvaltningen.   
7  Inkluderer kompensasjoner på utgiftssiden til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av 

persontransporttjenester. Kompensasjonene utgjør 71 mill. kroner.   

Kilde: Finansdepartementet. 


