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Statsbudsjettet 2020 – supplerende tildelingsbrev nr. 7 – ny saldering   

 

Stortinget behandlet 19. desember 2020 Prop. 56 S (2020–2021) Ny saldering av stats-

budsjettet 2020 og tilhørende Innst. 180 S (2020–2021). 

 

På kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift, ble det vedtatt å øke bevilgningene på: 

 Post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, med 70 

mill. kroner til 27 800 mill. kroner   

 Post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, med 650 

mill. kroner til 2 150 mill. kroner 

 

På kap. 4618 Skatteetaten ble følgende bevilgningsendringer vedtatt: 

 Post 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, ble redusert med 19,5 mill. 

kroner til 70 mill. kroner 

 Post 03 Andre inntekter, ble økt med 2,2 mill. kroner til 43,1 mill. kroner 

 Post 07 Gebyr for bindende forhåndsuttalelser, ble økt med 0,7 mill. kroner til 

4,2 mill. kroner 

 Post 11 Gebyr på kredittdeklarasjoner, ble redusert med 0,7 mill. kroner til 2,8 

mill. kroner 

 Post 85 Inngått på tapsførte lån mv., ble redusert med 35 mill. kroner til 215 mill. 

kroner 

 Post 86 Bøter, inndragninger mv., ble økt med 130 mill. kroner til 1 530 mill. 

kroner 

 Post 88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, ble redusert med 45 mill. kro-

ner til 175 mill. kroner 

 Post 89 Overtredelsesgebyr, ble økt 1 mill. kroner til 6 mill. kroner 



Side 2 

 

Begrunnelser for endringene fremgår av proposisjonen. 

 

Også anslagene for følgende skatter og avgifter ble vedtatt endret: 

 

På kap. 5501 Skatter på formue og inntekt, ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 70 Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere, ble redusert med 

2 777 mill. kroner til 77 430 mill. kroner  

 Post 72 Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, ble redusert med 1 321 mill. 

kroner til 117 480 mill. kroner 

 Post 74 Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum, ble 

økt med 2 130 mill. kroner til 88 480 mill. kroner 

 

På kap. 5502 Finansskatt, ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 70 Skatt på lønn, ble redusert med 275 mill. kroner til 1 800 mill. kroner  

 Post 71 Skatt på overskudd, ble økt med 10 mill. kroner til 2 460 mill. kroner 

 

Nytt kap. 5506 Avgift av arv og gaver, post 70 Avgift, ble ført opp med 55 mill. kroner. 

 

Kap. 5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum, ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 71 Ordinær skatt på formue og inntekt, ble redusert med 21 000 mill. kroner 

til 18 800 mill. kroner 

 Post 72 Særskatt på oljeinntekter, ble redusert med 45 100 mill. kroner til 9 500 

mill. kroner 

 

Kap. 5508 Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, post 

70 CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, ble redusert med 300 

mill. kroner til 5 600 mill. kroner. 

 

Kap. 5521 Merverdiavgift, post 70 Merverdiavgift, ble redusert med 27 805 mill. kroner 

til 295 650 mill. kroner. 

 

Kap. 5526 Avgift på alkohol, post 70 Avgift på alkohol, ble økt med 2 911 mill. kroner til 

17 400 mill. kroner. 

 

Kap. 5531 Avgift på tobakkvarer mv., post 70 Avgift på tobakkvarer mv., ble økt med 

2 100 mill. kroner til 8 800 mill. kroner. 

 

På kap. 5536 Avgift på motorvogner mv., ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 71 Engangsavgift, ble redusert med 2 579 mill. kroner til 9 400 mill. kroner 

 Post 72 Trafikkforsikringsavgift, ble økt med 100 mill. kroner til 9 200 mill. kro-

ner 

 Post 75 Omregistreringsavgift, ble økt med 100 mill. kroner til 1 350 mill. kroner 



Side 3 

 

På kap. 5538 Veibruksavgift på drivstoff, ble følgende bevilgningsendringer vedtatt: 

 Post 70 Veibruksavgift på bensin, ble redusert med 496 mill. kroner til 4 400 mill. 

kroner 

 Post 71 Veibruksavgift på autodiesel, ble redusert med 493 mill. kroner til 9 600 

mill. kroner 

 Post 72 Veibruksavgift på naturgass og LPG, ble redusert med 10 mill. kroner til 

10 mill. kroner 

 

Kap. 5541 Avgift på elektrisk kraft, post 70 Avgift på elektrisk kraft, ble redusert med 

690 mill. kroner til 10 600 mill. kroner. 

 

Kap. 5542 Avgift på mineralolje mv., post 70 Grunnavgift på mineralolje mv, ble redusert 

med 199 mill. kroner til 1 700 mill. kroner. 

 

På kap. 5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv., ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 70 CO2-avgift, ble redusert med 354 mill. kroner til 8 300 mill. kroner 

 Post 71 Svovelavgift, ble økt med 1 mill. kroner til 2 mill. kroner 

 

Kap. 5548 Miljøavgift på visse klimagasser, post 70 Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) 

og perfluorkarboner (PFK), ble redusert med 95 mill. kroner til 295 mill. kroner. 

 

Kap. 5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., post 70 Avgift på sjokolade- og suk-

kervarer mv., ble redusert med 15 mill. kroner til 1 475 mill. kroner. 

 

Kap. 5556 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., post 70 Avgift på alkoholfrie drikkeva-

rer mv., ble økt med 267 mill. kroner til 3 100 mill. kroner. 

 

På kap. 5559 Avgift på drikkevareemballasje, ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 70 Grunnavgift på engangsemballasje, ble økt med 201 mill. kroner til 2 300 

mill. kroner 

 Post 74 Miljøavgift på glass, ble redusert med 10 mill. kroner til 85 mill. kroner 

 

Kap. 5561 Flypassasjeravgift, post 70 Flypassasjeravgift, ble redusert med 80 mill. kro-

ner til 175 mill. kroner. 

 

På kap. 5700 Folketrygdens inntekter, ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 71 Trygdeavgift, ble redusert med 1 527 mill. kroner til 154 800 mill. kro-

ner  

 Post 72 Arbeidsgiveravgift, ble redusert med 11 343 mill. kroner til 182 640 mill. 

kroner 

 



Side 4 

De samme forutsetninger for disponering, oppfølging og rapportering av bevilgninger 

for 2020 som ble meddelt i vårt første tildelingsbrev av 20. desember 2019, gjelder fort-

satt.  

 

Stortinget gjorde også nedenstående vedtak av betydning for statsregnskapsavleggel-

sen for 2020. Fullmakten gis herved til Skatteetaten: 

II 

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen 

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2020 kan gi Skatteetaten fullmakt til å:  

1. føre uplasserte innbetalinger mot mellomværendet med statskassen. Etter at 

kravene er fastsatt og registrert i regnskapssystemet, blir innbetalingene resul-

tatført i statsregnskapet og mellomværendet utlignet.  

2. føre midler Skatteetaten har krevet inn på vegne av andre aktører mot mellom-

værende med statskassen i de tilfeller Skatteetaten sender midlene videre. Mel-

lomværende utlignes i perioden Skatteetaten sender midlene videre til aktuell 

aktør. 
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