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Statsbudsjettet 2022 – Skatteetaten – supplerende tildelingsbrev nr. 5  

 

Stortinget behandlet 21. desember 2022 Prop. 33 S (2022–2023) Ny saldering av stats-

budsjettet 2022 og tilhørende Innst. 140 S (2022–2023). 

På kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter, ble det vedtatt å redusere be-

vilgningen med 100 mill. kroner til 130 mill. kroner. Endringen er i tråd med forslag fra 

Skattedirektoratet og gjelder endret konteringspraksis (55,2 mill. kroner) og anslags-

endring (44,8 mill. kroner.) 

På kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift, ble det vedtatt justeringer på post 61 og 

post 72. På post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ble det vedtatt å øke be-

vilgningen med 100 mill. kroner til 29 000 mill. kroner. På post 72 Tilskudd til private og 

ideelle virksomheter, ble det vedtatt å øke bevilgningen med 120 mill. kroner til 2 400 

mill. kroner. 

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 75 mill. kroner til 30 mill. kroner  

- post 70 Tilskudd til støtteberettigede virksomheter, overslagsbevilgning, ble økt 

med 21,9 mill. kroner til 22,9 mill. kroner  

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

med 2,4 mill. kroner til 230 mill. kroner  

- post 73 Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak, overslagsbevilgning, 

ble økt med 90 mill. kroner til 1 090 mill. kroner  



Side 2 

 

På kap. 4618 Skatteetaten ble følgende bevilgningsendringer vedtatt, også disse på 

grunnlag av regnskapsutviklingen og prognoser for utviklingen mot slutten av året: 

 Post 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, ble økt med 3,7 mill. kroner til 

41 mill. kroner 

 Post 05 Gebyr for utleggsforretninger, ble økt med 10,2 mill. kroner til 118 mill. 

kroner 

 Post 85 Inngått på tapsførte lån mv., ble økt med 40 mill. kroner til 280 mill. kro-

ner 

 Post 86 Bøter, inndragninger mv., ble nedsatt med 253 mill. kroner til 1 600 mill. 

kroner 

 Post 89 Gebyr for regelbrudd, ble redusert med 1,8 mill. kroner til 4,3 mill. kro-

ner 

 

Ovenstående endringer (med unntak av kap. 1632) er i overensstemmelse med forslag 

fra Skattedirektoratet. Et forslag fra direktoratet om økninger på kap. 4634 Kompensa-

sjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet, ble ved en beklagelig feil her ikke 

ført videre.  

 

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 

4 965 671 000 kroner til 85 370 mill. kroner  

 Post 72 Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, ble økt med 14 902 222 000 kro-

ner til 143 370 mill. kroner 

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

økt med 10 080 mill. kroner til 106 100 mill. kroner 

 Post 75 Formuesskatt, ble økt med 2 102 705 000 kroner til 7 800 mill. kroner 

 Post 76 Kildeskatt på utbytte, ble økt med 2 100 mill. kroner til 7 400 mill. kroner 

 Post 77 Kildeskatt på rentebetalinger, ble nedsatt med 20 mill. kroner til 60 mill. 

kroner 

 Post 78 Kildeskatt på royaltybetalinger, ble nedsatt med 9 500 000 kroner til 

500 000 kroner 

 Post 79 Kildeskatt på leiebetalinger for visse fysiske eiendeler, ble nedsatt med 

300 mill. kroner til 100 mill. kroner 

 

 

På kap. 5502 Finansskatt, ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 70 Skatt på lønn, ble nedsatt med 200 mill. kroner til 2 400 mill. kroner  

 Post 71 Skatt på overskudd, ble nedsatt med 720 mill. kroner til 2 400 mill. kro-

ner 

 



Side 3 

Nytt kap. 5506 Avgift av arv og gaver, post 70 Avgift, ble ført opp med 50 mill. kroner. 

 

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

 Post 71 Ordinær skatt på formue og inntekt, ble økt med 196 600 mill. kroner til 

243 500 mill. kroner 

 Post 72 Særskatt på oljeinntekter, ble økt med 379 400 mill. kroner til 470 100 

mill. kroner 

 Post 74 Arealavgift mv., ble nedsatt med 100 mill. kroner til 1 200 mill. kroner 

 

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

70 CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, ble nedsatt med 409 

mill. kroner til 6 301 mill. kroner. 

Kap. 5511 Tollinntekter, post 70 Toll, ble økt med 500 mill. kroner til 3 900 mill. kroner. 

Kap. 5521 Merverdiavgift, post 70 Merverdiavgift, ble økt med 8 170 mill. kroner til 

368 500 mill. kroner. 

Kap. 5526 Avgift på alkohol, post 70 Avgift på alkohol, ble økt med 880 mill. kroner til 

16 400 mill. kroner. 

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

110 mill. kroner til 7 200 mill. kroner. 

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

 Post 71 Engangsavgift, ble nedsatt med 2 710 mill. kroner til 6 000 mill. kroner 

 Post 72 Trafikkforsikringsavgift, ble nedsatt med 10 mill. kroner til 10 400 mill. 

kroner 

 Post 73 Vektårsavgift, ble nedsatt med 35 mill. kroner til 275 mill. kroner 

 Post 75 Omregistreringsavgift, ble nedsatt med 125 mill. kroner til 1 375 mill. 

kroner 

 

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

 Post 70 Veibruksavgift på bensin, ble økt med 100 mill. kroner til 4 300 mill. kro-

ner. 

 Post 71 Veibruksavgift på autodiesel, ble økt med 430 mill. kroner til 9 900 mill. 

kroner. 

 Post 72 Veibruksavgift på naturgass og LPG, ble nedsatt med 9 mill. kroner til 5 

mill. kroner. 

 

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

1 120 mill. kroner til 8 700 mill. kroner. 

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



Side 4 

 Post 70 Grunnavgift på mineralolje mv, ble økt med 50 mill. kroner til 1 800 mill. 

kroner 

 Post 71 Avgift på smøreolje mv., ble nedsatt med 15 mill. kroner til 110 mill. kro-

ner 

 

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

 Post 70 CO2-avgift, ble økt med 1 483 mill. kroner til 12 500 mill. kroner 

 Post 71 Svovelavgift, ble nedsatt med 4 mill. kroner til 4 mill. kroner 

 

Kap. 5546 Avgift på forbrenning av avfall, post 70 CO2-avgift, ble økt med 20 mill. kroner 

til 160 mill. kroner. 

På kap. 5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier, post 70 Trikloreten (TRI), 

ble det bevilget 6 000 kroner, 

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

og perfluorkarboner (PFK), ble nedsatt med 50 mill. kroner til 380 mill. kroner. 

Kap. 5549 Avgift på utslipp av NOx, post 70 Avgift på NOx, ble nedsatt med 15 mill. kro-

ner til 50 mill. kroner. 

På kap. 5551 Avgifter knyttet til mineralvirksomhet, ble 

 Post 70 Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum, 

økt med 0,2 mill. kroner til 1,2 mill. kroner 

 Post 71 Årsavgift knyttet til mineraler, økt med 5,5 mill. kroner til 10,5 mill. kro-

ner 

 

Kap. 5552 Avgift på produksjon av fisk, post 70 Avgift på produksjon av fisk, ble økt med 

70 mill. kroner til 950 mill. kroner. 

Kap. 5553 Avgift på viltlevende marine ressurser, post 70 Avgift på viltlevende marine 

ressurser, ble økt med 10 mill. kroner til 110 mill. kroner. 

På kap. 5556 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., post 70 Avgift på alkoholfrie drikke-

varer mv., ble det bevilget 7 mill. kroner. 

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

 Post 70 Grunnavgift på engangsemballasje, økt med 400 mill. kroner til 2 600 

mill. kroner  

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

 Post 73 Miljøavgift på metall, økt med 5 mill. kroner til 10 mill. kroner 

 Post 74 Miljøavgift på glass, nedsatt med 95 mill. kroner til 5 mill. kroner 

 

Kap. 5565 Dokumentavgift, post 70 Dokumentavgift, ble nedsatt med 2 300 mill. kroner 

til 12 000 mill. kroner. 

På kap. 5584 Diverse avgiftsinntekter mv., post 70 Utgåtte avgifter, og renter og tvangs-

mulkt på særavgifter, ble det bevilget 10 mill. kroner 



Side 5 

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

 Post 71 Trygdeavgift, ble økt med 2 936 691 000 kroner til 166 770 mill. kroner  

 Post 72 Arbeidsgiveravgift, ble økt med 11 343 286 000 kroner til 225 500 mill. 

kroner 

 

De samme forutsetninger for disponering, oppfølging og rapportering av bevilgninger 

for 2022 som ble meddelt i vårt første tildelingsbrev av 22. desember 2021, gjelder også 

bevilgninger som meddelt her. 
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