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Statsbudsjettet 2020 – Skatteetaten – supplerende tildelingsbrev nr. 5   

 

Regjeringen fremmet i mai 2020 bl.a. Prop. 107 LS, Prop. 117 S og Prop. 127 S (2019–

2020). De to sistnevnte og S-delen av Prop. 107 LS ble behandlet av og gjort vedtak om 

av Stortinget 19. juni på grunnlag av Innst. 360 S (2019–2020). Resultatet av L-delen av 

Prop. 107 LS behandles ikke i brevet her. 

 

Vedtatte bevilgninger som omtalt nedenfor, stilles med dette til disposisjon etter de 

samme prinsipper som fremgår av bestemmelsene i pkt. 8 Budsjettildeling, i tildelings-

brevet av 20. desember 2019, og med samme rapporteringskrav som fremgår av ved-

legg 4 og 5 til det brevet. 

 

Bevilgninger på kap. 1634 Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet, 

ble behandlet og stillet til disposisjon ved vårt supplerende tildelingsbrev nr. 4 av 

02.07.2020. Dette gjaldt bevilgning på ny post 71 Kompensasjonsordning for arbeidsgi-

vere i tiltakssonen og på Svalbard, basert på forslag i Prop. 117 S, og bevilgninger på 

post 21 Spesielle driftsutgifter, post 70 Tilskudd til støtteberettigede virksomheter, over-

slagsbevilgning, og ny post 72 Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilg-

ning, og som alle var basert på forslag i Prop. 127 S. 

 

1. UTGIFTSENDRINGER 

På kap. 1618 Skatteetaten ble vedtatt følgende endringer: 

o post 01 Driftsutgifter, ble redusert med kr 263 333 000 – fra kr 

6 716 700 000 til kr 6 453 367 000. 

o post 22 Større IT-prosjekter, kan overføres, ble redusert med kr 5 000 000 
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kroner – fra kr 247 100 000 til kr 242 100 000. 

o post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, ble redu-

sert med kr 15 500 000 – fra kr 110 100 000 til kr 94 600 000. 

o post 70 Tilskudd, ble økt med kr 733 000 – fra kr 5 500 000 til kr 6 233 000. 

 

Begrunnelsen for endringen på post 22 fremgår av Prop. 127 S, begrunnelsen for end-

ringene på postene 45 og 70 fremgår av Prop. 117 S og begrunnelsen for nedsettelser av 

post 01 med kr 213 333 000 og kr 50 000 000 (til sammen kr 263 333 000) av hhv. Prop. 

117 S og 127 S. 

 

Vi gjør oppmerksom på at regjeringen i Prop. 142 (2019–2020) som ble lagt frem 21. 

september 2020, har foreslått to endringer på kap. 1634 Kompensasjon for inntektssvikt 

som følge av virusutbruddet: 

- Post 70 Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, er foreslått redusert med 23 

mill. kroner – fra 30 030 mill. kroner til 7 030 mill. kroner. 

- Post 72 Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, er foreslått 

redusert med 3 300 mill. kroner – fra 4 000 mill. kroner til 700 mill. kroner.  

 

Vi kommer tilbake til sistnevnte endringsforslag etter at Stortinget har behandlet pro-

posisjonen. 

 

2. INNTEKTSENDRINGER 

Også enkelte skatte- og avgiftsposter ble vedtatt endret som vist i tabellen nedenfor. 

Kap. Post Formål Kroner 

5501   Skatter på formue og inntekt:  

  70 Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere, ble 

nedsatt med  

 

279 000 000 
    fra kr 80 486 000 000 til kr 80 207 000 000  

 72 Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, ble nedsatt med 

 

143 000 000 

143 000 000   fra kr 118 944 000 000 til kr 118 801 000 000  

5507   Skatt og avgift på utvinning av petroleum:  

  71 Ordinær skatt på formue og inntekt, ble nedsatt med  2 000 000 000 

    fra kr 41 800 000 000 til kr 39 800 000 000  

  72 Særskatt på oljeinntekter, ble nedsatt med  36 000 000 000 

    fra kr 90 600 000 000 til kr 54 600 000 000  

5521   Merverdiavgift:  

  70 Merverdiavgift, ble nedsatt med  15 000 000 

    fra kr 323 470 000 000 til kr 323 455 000 000  

5536  Avgift på motorvogner mv.:  

 71 Engangsavgift, ble nedsatt med 21 000 000 
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  fra kr 12 000 000 000 til kr 11 979 000 000  

5541  Avgift på elektrisk kraft:  

 70 Avgift på elektrisk kraft, ble nedsatt med 10 000 000 

  fra kr 11 300 000 000 til kr 11 290 000 000  

5556  Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:  

 70 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., ble nedsatt med 365 000 000 

 

 

 

  fra kr 3 198 000 000 til kr 2 833 000 000  

5700   Folketrygdens inntekter:  

 71 Trygdeavgift, ble nedsatt med 143 000 000 

  fra kr 156 470 000 000 til kr 156 327 000 000  

  72 Arbeidsgiveravgift, ble nedsatt med  8 372 000 000 

    fra kr  202 355 000 000 til kr 193 983 000 000  

 

3. AVGIFTSVEDTAK 

Det ble gjort tre endringer av avgiftsvedtak. Vedtakene 3.1 og 3.2 nedenfor er som fore-

slått i Prop. 107 LS (2019–2020). Vedtak 3.3 kom inn under Stortingets behandling, jf. 

også endringen på kap. 5556 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. som gjengitt i pkt. 2 

ovenfor. 

 

Følgende ble vedtatt: 

 

3.1 Vedtak om endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft 

I 

I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 

2020 (kap. 5541 post 70) gjer ein følgjande endring:  

Romartal II § 1 andre ledd bokstav c opphevast. 

II 

Endringa under I tek til å gjelde straks. 

 

 

3.2 Vedtak om endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folke-

trygden for 2020 
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I 

I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om fastsetting av avgifter mv. til 

folketrygden for 2020 gjer ein følgjande endring: 

Ny § 3a skal lyde: 

§ 3a Reduksjon av beregnet og innrapportert arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020  

Arbeidsgivere som helt eller delvis beregner arbeidsgiveravgift etter satsene for sone 

I, Ia, II, III, IV eller IVa skal få en reduksjon av beregnet pliktig arbeidsgiveravgift for 

mai og juni tilsvarende 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget innenfor disse sone-

ne for disse månedene. 

Første ledd gjelder ikke for forvaltningsorganer som er unntatt fra plikten til å leve-

re opplysninger om beregnet arbeidsgiveravgift etter a-opplysningsloven jf. forskrift om 

forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet §  4 første 

ledd. 

Ved beregning av reduksjonsbeløpet etter første ledd skal eventuell refundert ytelse 

etter folketrygdloven § 23-2 femte ledd og/eller midlertidig forskrift 16. april 2020 

nr. 800 inngå i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. 

II 

Endringa under I tek til å gjelde straks. 

 

 

3.3 Vedtak om endring i Stortingets vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevarer 

 

I 

I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. 

(kap. 5556 post 70) gjøres følgende endring:  

§ 1 første ledd skal lyde: 

Frå 1. juli 2020 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales 

avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende 

alkoholfrie varer med følgende beløp per liter: 

 

a) Drikkevarer: 

1. tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 3,51 

2. basert på frukt, bær eller grønnsaker og tilsatt kunstig søtstoff: kr 1,76 
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b) Sirup: 

1. tilsatt sukker eller kunstig søtstoff og som brukes til ervervsmessig 

fremstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener og 

lignende: kr 21,35 

2. basert på frukt, bær eller grønnsaker og tilsatt kunstig søtstoff og som 

brukes til ervervsmessig fremstilling av alkoholfrie drikkevarer i 

dispensere, fontener og lignende: kr 10,67 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Osmund Jacobsen 

fagsjef 
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