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Statsbudsjettet 2022 – Skatteetaten – supplerende tildelingsbrev nr. 4   
 
Stortinget behandlet 17. juni 2022 Prop. 115 S (2021–2022) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2022 og tilhørende Innst. 450 S (2021–2022). Nedenfor 
gjengis de bevilgningsvedtak som ble gjort. For skatte- og avgiftsvedtak vises det også til 
Prop. 114 LS (2021–2022) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og 
folketrygdloven (arbeidsavklaringspenger m.m.) og tilhørende Innst. 449 L og 450 S (2021–
2022) og til Prop. 88 LS (2021–2022) Omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til 
en kontantstrømskatt og tilhørende Innst. 440 L og 441 S (2021–2022). 

 

UTGIFTSBEVILGNINGER 

Kap. 1618 Skatteetaten 

Post 01 Driftsutgifter 

I Prop. 115 S (2021–2022) var det foreslått å redusere mange budsjettposter, begrunnet med 
«forventede budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner som følge av pandemien.» 
Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag, og bevilgningen på post 01 er redusert med 4,8 
mill. kroner. 

Videre ble det på post 01 bevilget 10 mill. kroner til et forberedende arbeid med skattlegging 
av internasjonale konsern. Se proposisjonen for nærmere omtale. 

Samlet innebærer ovenstående en netto økning av bevilgningen på post 01 med 5,2 mill. 
kroner til 7 215 811 000 kroner. 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen på post 21 er redusert med 34,8 mill. kroner til 230,0 mill. kroner. Endringen er 



 

Side 2 

i tråd med innspillet fra etaten. 

 

Post 22 Større IT-prosjekter, kan overføres 

Bevilgningen på post 22 er redusert med 15,0 mill. kroner til 601,8 mill. kroner. Endringen er 
i tråd med innspillet fra etaten. 

 

Kap. 1634 Kompensasjon for inntektssvikt som følgje av virusutbruddet 

Post 70 Tilskudd til støtteberettigede virksomheter, overslagsbevilgning 

Posten er nyopprettet. Det er bevilget 1 mill. kroner til rutbetalinger som følge 
avendringssøknader, klagebehandling og kontrolltiltak knyttet til de midlertidige 
tilskuddsordningene  som ble avsluttet i 2020. 

 
Post 71 Kompensasjonsordningen for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard 

Posten er nyopprettet. Kompensasjonsordningen ble avsluttet i 2020. På post 71 er det  
bevilget 0,1 mill. kroner til utbetalinger etter kontrolltiltak og korreksjon av avgiftsgrunnlag. 

 

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

Denne støtteordningen ble avsluttet i 2021, men etter behandling av endringssøknader vil det 
også bli enkelte utbetalinger i 2022. På post 72 er det derfor bevilget 5 mill. kroner. 

 

Post 73 Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak, overslagsbevilgning 

Posten ble opprettet i januar 2022 ved behandlingen av Prop. 51 S (2021–2022) og tilhørende 
Innst. 119 S (2021–2022) med en bevilgning på 4,3 mrd. kroner. På grunn av lavere 
utgiftsbehov enn opprinnelig anslått er bevilgningen nå redusert med 3,3 mrd. kroner til 1,0 
mrd. kroner. 

 

INNTEKTSBEVILGNINGER 

 
Kap. 5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum 

Post 71 Ordinær skatt på formue og inntekt og post 72 Særskatt på oljeinntekter 

På grunnlag av beslutning om å legge om særskatten for petroleumsvirksomhet til en 
kontantstrømskatt, er bevilgningen på kap. 5507 redusert. Post 71 er redusert med 600 mill. 
kroner til 46 900 mill. kroner. 

 

Post 72 Særskatt på oljeinntekter 

På grunnlag av beslutning om å legge om særskatten for petroleumsvirksomhet til en 
kontantstrømskatt, er bevilgningen på kap. 5507 redusert. Post 72 er redusert med  22 100 
mill. kroner til 90 700 mill. kroner. 
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Kap. 5536 Avgift på motorvogner mv. 

Post 75 Omregistreringsavgift 

På grunn av forsinket innføring av omregistreringsavgift for elbiler er bevilgningen på post 75 
redusert med 25 mill. kroner til 1 500 mill. kroner. 

 

Kap. 5541 Avgift på elektrisk kraft 

Post 70 Avgift på elektrisk kraft 

På grunn av utsatt iverksettelse av fritak for elavgift for egenprodusert, fornybar kraft, ee 
bevilgningen på post 70 økt med 4 mill. kroner til 9 820 mill. kroner. 

 

SKATTE- OG AVGIFTSVEDTAK 

Vedtak om endring i stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 
2022 (Stortingets skattevedtak) 

 

I 

I stortingsvedtak 14. desember 2021 nr. 3571 om skatt på inntekt og formue mv. for 
inntektsåret 2022 (Stortingets skattevedtak) vert det gjort følgjande endring: 

 

§ 2-2 skal lyde: 
§ 2-2 Formuesskatt til staten – upersonlig skattyter 
Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for 
formuesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formuesskatt til staten med 0,25 pst. 
Formue under 10 000 kroner er skattefri. 

 

II 

Vedtaket tek til å gjelde frå 1. januar 2022. 

 

b. 

Vedtak om endring i stortingsvedtak om avgifter på motorvogner mv. 

 
I 

I stortingsvedtak 14. desember 2021 nr. 3577 om avgifter på motorvogner mv. A. En-
gangsavgift vert det gjort følgjande endringar: 

 

§ 2 første ledd ny bokstav k skal lyde: 
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 k. For personbiler som ved første gangs registrering blir registrert på innehaver av 
løyve etter yrkestransportlova § 9, og som er tilpasset for og skal benyttes til transport 
av rullestolbrukere (avgiftsgruppe k), betales avgift av: 

1) egenvekt, 40 pst. av avgiftsgruppe a 

2) NOX-utslipp, 100 pst. av avgiftsgruppe a 

3) CO2-utslipp, for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp 

 

per g/km kr 

0–87 0 

88–118 1 095,40 

over 118 1 227,52 

For motorvogner med CO2-utslipp under 87 g/km gjøres følgende fradrag per 
g/km for den delen av utslippet som ligger under disse verdiene: 

per g/km kr 

f.o.m. 86 t.o.m. 50 831,37 

under 50 978,12 

 

 

4) slagvolum, for motorvogner uten plikt til å dokumentere CO2-utslipp, 100 pst. 
av avgiftsgruppe a 

 

§ 3 skal lyde: 

Det skal betales vrakpantavgift for følgende kjøretøy og med følgende beløp: 

 

per enhet (kr) 

Motorvogner i avgiftsgruppe a, b, 
c, g, j og k 

 2 400 

Motorvogner i avgiftsgruppe f og 
mopeder 

500 

Campingvogner 3 000 

Lastebiler som ikke er 
avgiftspliktig i avgiftsgruppe b 

5 000 

 

II 

Vedtaket tek til å gjelde frå 1. juli 2022. 
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c. 

Vedtak om endring i stortingsvedtak om toll for 2022 

 

I 

I stortingsvedtak 14. desember 2021 nr. 3578 om toll for 2022 vert det gjort følgjande 
endring: 

 
Ny § 6 skal lyde: 
§ 6 Tolltiltak i krigstid eller ved annen internasjonal krisesituasjon 
Kongen i statsråd kan iverksette tolltiltak overfor ett eller flere land dersom vilkårene i 
sikkerhetsunntaksbestemmelsen i Generalavtalen om tolltariffer og handel 1994 (GATT 1994) 
artikkel XXI er oppfylt. 

 

II 

Vedtaket tek til å gjelde frå 1. juli 2022. 

------------------------------------------- 
 
 
Vedtatte bevilgninger som omtalt ovenfor, stilles med dette til disposisjon etter de samme 
prinsipper som fremgår av bestemmelsene i punkt. 8 Budsjettildeling, i tildelingsbrevet for 
Skatteetaten for 2022 av 22. desember 2021, og med samme rapporteringskrav som fremgår 
av vedlegg 5 og 6 i tildelingsbrevet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Øystein Schønberg-Grevbo  e.f. 
ekspedisjonssjef 

 
Osmund Jacobsen 
fagsjef 
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