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Statsbudsjettet 2021 – supplerende tildelingsbrev nr. 5 – nysalderingen   

 

Stortinget behandlet 21. desember 2021 Prop. 36 S (2021–2022) Ny saldering av stats-

budsjettet 2021 og tilhørende Innst. 100 S (2021–2022). 

På kap. 1618 Skatteetaten, post 01 Driftsutgifter, ble det vedtatt å øke bevilgningen med 

9,6 mill. kroner til 7 205 895 000 kroner. Endringen gjelder: 

- Nedsettelse med 10,4 mill. kroner av særskilt bevilget beløp til tildeling av d-

nummer ved utvalgte grenseoverganger 

- Økning med 20 mill. kroner til delvis dekning av merutgifter til utvikling av 

systemløsning for kildeskatt 

På kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter, ble bevilgningen nedsatt med 

37 mill. kroner til 227 mill. kroner på grunnlag av regnskapsutviklingen og prognose for 

utviklingen mot slutten av året. 

På grunnlag av regnskapsutviklingen og prognose for utviklingen mot slutten av året, 

ble det på kap. 1634 Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet, gjort 

følgende endringer:  

- post 21 Spesielle driftsutgifter, ble nedsatt med 180 mill. kroner til 117 mill. kro-

ner  

- post 72 Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, ble nedsatt 

med 970 mill. kroner til 230 mill. kroner  

 

På kap. 4618 Skatteetaten ble følgende bevilgningsendringer vedtatt: 

• Post 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, ble økt med 3 mill. kroner til 41 

mill. kroner 



 

Side 2 

• Post 05 Gebyr for utleggsforretninger, ble nedsatt med 6 mill. kroner til 105 mill. 

kroner 

• Post 85 Inngått på tapsførte lån mv., ble økt med 10 mill. kroner til 250 mill. kro-

ner 

• Post 86 Bøter, inndragninger mv., ble nedsatt med 30 mill. kroner til 1 600 mill. 

kroner 

• Post 88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, ble økt med 10 mill. kroner til 

240 mill. kroner 

 

På nytt kap. 4634 Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet, post 85 

Tilskudd til støtteberettigets virksomheter – tilbakebetaling, ble det bevilget 400 mill. 

kroner. Dette gjelder tilbakebetalinger som det på grunnlag av omtalen i Prop. 195 S 

(2020–2021) RNB-proposisjonen, var åpnet for å inntektsføre på kap. 1634 Kompensa-

sjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet, post 70 Tilskudd til støtteberettigede 

virksomheter. Ompostering bes her gjort før årsskiftet. 

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 økt med 

8 349 mill. kroner til 76 900 mill. kroner  

• Post 72 Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, ble økt med 4 960 mill. kroner 

til 112 280 mill. kroner 

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

økt med 8 780 mill. kroner til 76 540 mill. kroner 

• Post 75 Formuesskatt, ble økt med 15 mill. kroner til 2 600 mill. kroner 

• Post 76 Kildeskatt på utbytte, ble nedsatt med 710 mill. kroner til 4 700 mill. kro-

ner 

 

På kap. 5502 Finansskatt, ble følgende endringer vedtatt: 

• Post 70 Skatt på lønn, ble økt med 30 mill. kroner til 2 200 mill. kroner  

• Post 71 Skatt på overskudd, ble økt med 440 mill. kroner til 3 000 mill. kroner 

 

Nytt kap. 5506 Avgift av arv og gaver, post 70 Avgift, ble ført opp med 40 mill. kroner. 

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

• Post 71 Ordinær skatt på formue og inntekt, ble økt med 24 400 mill. kroner til 

33 300 mill. kroner 

• Post 72 Særskatt på oljeinntekter, ble økt med 52 700 mill. kroner til 52 100 mill. 

kroner 

 



 

Side 3 

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

70 CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, nedsatt med 800 mill. 

kroner til 5 200 mill. kroner. 

Kap. 5511 Tollinntekter, post 70 Toll, ble økt med 500 mill. kroner til 3 700 mill. kroner. 

Kap. 5521 Merverdiavgift, post 70 Merverdiavgift, ble økt med 12 035,1 mill. kroner til 

332 240 mill. kroner. 

Kap. 5526 Avgift på alkohol, post 70 Avgift på alkohol, ble økt med 4 510 mill. kroner til 

17 700 mill. kroner. 

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

2 725 mill. kroner til 9 100 mill. kroner. 

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

• Post 71 Engangsavgift, ble nedsatt med 990 mill. kroner til 8 500 mill. kroner 

• Post 75 Omregistreringsavgift, ble økt med 75 mill. kroner til 1 500 mill. kroner 

 

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

• Post 70 Veibruksavgift på bensin, ble økt med 450 mill. kroner til 4 500 mill. kro-

ner. 

• Post 71 Veibruksavgift på autodiesel, ble økt med 1 100 mill. kroner til 10 200 

mill. kroner. 

• Post 72 Veibruksavgift på naturgass og LPG, ble nedsatt med 5 mill. kroner til 8 

mill. kroner. 

 

Kap. 5541 Avgift på elektrisk kraft, post 70 Avgift på elektrisk kraft, ble nedsatt med 2 

mill. kroner til 11 400 mill. kroner. 

På kap. 5542 Avgift på mineralolje mv., ble følgende bevilgningsendringer vedtatt: 

• Post 70 Grunnavgift på mineralolje mv, ble økt med 10 mill. kroner til 1 750 mill. 

kroner 

• Post 71 Avgift på smøreolje mv., ble nedsatt med 10 mill. kroner til 115 mill. kro-

ner 

 

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

• Post 70 CO2-avgift, ble økt med 433 mill. kroner til 9 100 mill. kroner 

• Post 71 Svovelavgift, ble økt med 6 mill. kroner til 8 mill. kroner 

 

Kap. 5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier, post 70 Trikloreeten (TRI), ble 

nedsatt med 10 000 kroner mill. kroner til null. 

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

og perfluorkarboner (PFK), ble nedsatt med 10 mill. kroner til 325 mill. kroner. 

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

kervarer mv., ble nedsatt med 50 mill. kroner til 75 mill. kroner. 



 

Side 4 

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

rer mv., ble økt med 150 mill. kroner til 915 mill. kroner. 

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

• Post 70 Grunnavgift på engangsemballasje, økt med 350 mill. kroner til 2 550 

mill. kroner  

• Post 72 Miljøavgift på plast, økt med 10 mill. kroner til 40 mill. kroner 

• Post 73 Miljøavgift på metall, økt med 1 mill. kroner til 6 mill. kroner 

• Post 74 Miljøavgift på glass, nedsatt med 84 mill. kroner til 6 mill. kroner 

 

Kap. 5561 Flypassasjeravgift, post 70 Flypassasjeravgift, ble økt med 11,1 mill. kroner til 

12 mill. kroner. 

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

• Post 71 Trygdeavgift, ble økt med 5 398 mill. kroner til 160 500 mill. kroner  

• Post 72 Arbeidsgiveravgift, ble økt med 2 210 mill. kroner til 205 110 mill. kroner 

 

Endringer i forhold til Prop. 36 S (2021–2022) 

Alle bevilgningsendringer ved behandlingen av Innst. 100 S (2021–2022) er som fore-

slått i Prop. 36 S (2021–2022), med unntak av følgende reduksjoner i forhold til proposi-

sjonen: 

- kap. 5501, post 72, med 20 mill. kroner 

- kap. 5521, post 70, med 260 mill. kroner 

- kap. 5700, post 72, med 40 mill. kroner 

 

I innstillingen er reduksjonene begrunnet slik: 

KOMITEEN viser til at regjeringen har iverksatt mer omfattende smitteverntiltak. De 

nye smitteverntiltakene kan gjøre at flere levedyktige virksomheter får problemer med 

å betale skatter og avgifter. KOMITEEN har merket seg at regjeringen har varslet at 

den vil vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og 

avgiftsinnbetalinger. 

KOMITEEN viser til at det ble innført en midlertidig utsettelsesordning for skatter og 

avgifter som varte fra 10. juni 2020 til 30. juni 2021. Utsatte krav skal betales inn 

over en periode på 12 måneder med første innbetaling 31. oktober 2021. KOMITE-

EN antar at det kan bli krevende for mange levedyktige bedrifter å betale neste avdrag 

31. desember 2021. KOMITEEN foreslår derfor at fristen for å betale neste avdrag bør 

skyves på til 31. mars 2022 og at gjenstående avdrag deretter betales månedlig frem 

til 31. desember 2022. Endret innbetaling gjør at skatte- og avgiftsinntektene reduse-

res med om lag 320 mill. kroner som teknisk føres på kap. 5501 post 72, kap. 5521 

post 70 og kap. 5700 post 72. 

 



 

Side 5 

--- 

De samme forutsetninger for disponering, oppfølging og rapportering av bevilgninger 

for 2021 som ble meddelt i vårt første tildelingsbrev av 21. desember 2020, gjelder også 

bevilgninger som meddelt her. 
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