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Pressemelding
Nr.:

22/2014

Dato:

14.05.2014

Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059

Et budsjett for verdiskaping og en bedre hverdag
-- I budsjettet for 2014 tok Regjeringen de første skrittene for å dreie
norsk økonomi og det norske samfunnet i en ny og bedre retning. I
revidert budsjett holder vi fast ved denne kursen, sier finansminister
Siv Jensen.
For i år og neste år anslås det nå en vekst i verdiskapingen i fastlandsøkonomien på rundt 2 prosent. Dette er på linje med veksten i fjor, men litt
lavere enn det Regjeringen la til grunn for 2014 i tilleggsproposisjonen i fjor
høst. Sysselsettingen anslås likevel å vokse moderat videre.
Arbeidsledigheten ventes å holde seg på et nivå under gjennomsnittet for de
siste 25 årene.
-- Den økonomiske utviklingen tilsier ikke at det er behov for større
justeringer nå, sier finansminister Siv Jensen, men det er fortsatt helt sentralt
hvordan oljepengene brukes. Skal vi opprettholde veksten i økonomien er
det nødvendig å legge mer vekt på produktivitet og på tilbudssiden i
økonomien. Regjeringens politikk om å satse mer på investeringer og
kunnskap videreføres og styrkes.
Revisjonen av budsjettet
Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk og holder orden i
økonomien. I Revidert nasjonalbudsjett anslås bruken av oljepenger i 2014 til
140,9 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte
underskuddet. Det er 1,9 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i fjor
høst. Den viktigste årsaken til budsjettsvekkelsen er at skatte- og
avgiftsinntektene har utviklet seg svakere enn ventet. Overgang til kjøp av
elbiler og andre biler med lave utslipp og lave avgifter trekker inntektene fra
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bilavgifter noe ned.
Bruken av oljepenger i 2014 anslås å svare til 2,8 prosent av kapitalen i
Statens pensjonsfond utland.
Lavere utgifter under blant annet folketrygden bidrar til å redusere
underskuddet. Regjeringen har samtidig funnet det riktig å øke utgiftene på
noen særskilte områder.
Regjeringen foreslår 420 millioner kroner til den sivile delen av transporten
av kjemiske våpen i Syria og økt bistand til blant annet Sør-Sudan, Syria og
Ukraina. Samlede utgifter til bistand holdes uendret, i hovedsak på grunn av
reduserte anslag for asylankomster til Norge.
Regjeringen ønsker å øke den årlige avkastningen fra klimafondet betydelig
og foreslår et kapitalinnskudd på 4,25 milliarder kroner. Med
opptrappingsplanen Regjeringen foreslår vil kapitalen i fondet være 12,75
milliarder kroner høyere i 2016 enn forutsatt i Klimaforliket.
Videre foreslår Regjeringen 100 millioner kroner i økt tilskudd til utleieboliger i 2014. Dette vil gi rom for å gi tilskudd til mellom 400 og 450 flere
utleieboliger.
Regjeringen styrker arbeidet med sikkerhet og beredskap og foreslår 100
millioner kroner til flere tiltak. Dette inkluderer 40 millioner kroner til
sikkerhet i regjeringskvartalet, 12 millioner kroner til anskaffelsen av
redningshelikoptere, og en rekke andre sikkerhetstiltak.
Det er større behov for oppryddings- og sikringstiltak etter flommen på
Østlandet i 2013 enn tidligere anslått. Regjeringen foreslår derfor å øke
bevilgningen til NVEs flomarbeid med 50 millioner kroner.
Regjeringen vil øke lærernes formelle kompetanse. Regjeringen foreslår 50
millioner kroner til videreutdanning for lærere og skoleledere.
Regjeringen vil øke innsatsen for returer av personer uten lovlig opphold og
kriminelle. Regjeringen foreslår nå 17,5 millioner kroner til formålet, som
bidrar til å øke måltallet fra 6 700 til 7 100 returer.
Det er uavklart om og eventuelt når datalagringsbestemmelsene Stortinget
har vedtatt, kan tre i kraft. Regjeringen foreslår derfor å trekke inn
bevilgninger på til sammen 116 millioner kroner til ikrafttredelse av
bestemmelsene.
Mer fleksibel taxfree-ordning og båtmotoravgift fjernes
-- Skatte- og avgiftsreglene bør som hovedregel ligge fast gjennom året. I tråd
med dette foreslår vi kun mindre endringer i skatte- og avgiftsreglene. Blant
forslagene er fjerning av båtmotoravgiften og mer fleksible kvoter i taxfreeordningen for alkohol og tobakk, sier finansminister Siv Jensen.
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Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift må endres fordi EUkommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte. Retningslinjene gjelder fra 1. juli 2014 til 31.
desember 2020. Det pågår fortsatt en prosess i EU som kan få betydning for
hvordan retningslinjene skal tolkes. Regjeringen arbeider for at
innstrammingene i ordningene skal bli så begrensede som mulig. Når
innholdet i den ordningen som kan godkjennes av ESA er mer avklart, vil
Regjeringen legge fram en egen proposisjon med forslag til vedtak om
arbeidsgiveravgiften og tilhørende kompensasjonstiltak. Avklaringen i ESA
vil trolig skje i løpet av de to siste ukene av mai.
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Nr.:

23/2014

Dato:
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Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059

Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett
2014
Regjeringa foreslår å fjerne båtmotoravgifta og å gjere dei avgiftsfrie
kvotene ved innførsel av alkohol og tobakk meir fleksible. Vidare
foreslår Regjeringa å stramme inn reglane for innsyn i skattelistene.
Revidert nasjonalbudsjett inneheld også enkelte mindre endringar i
skatte- og avgiftsopplegget for 2014.
Forslaga til endringar er anslått å redusere inntektene til staten med om lag
165 millionar kroner påløpt og 140 millionar kroner bokført i 2014.
Fjerne avgifta på båtmotorar
Regjeringa foreslår å fjerne avgifta på båtmotorar frå 1. juli 2014. Avgifta er
forholdsvis ressurskrevjande for avgiftsstyresmaktene. Den gir heller ikkje
store inntekter til staten. Fjerning av avgifta kan bidra til raskare utskifting til
nyare, meir drivstoffgjerrige og miljøvenlege båtmotorar. Regjeringa foreslår
å refundere avgifta på ubrukte motorar som er på lager.
Les meir i pressemelding 24/2014 og Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i
skatte-, avgifts- og tollovgivinga.
Endring i taxfree-ordninga
Av omsyn til dei reisande foreslår Regjeringa å opne for at den avgiftsfrie
kvoten på tobakkvarer kan bytast i 1,5 liter vin eller øl. Endringa er foreslått å
gjelde frå 1. juli 2014.
Les meir i pressemelding 24/2014 og Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i
skatte-, avgifts- og tollovgivinga.
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Elavgift for treforedlingsindustrien
Vanleg industri har i dag redusert sats (0,45 øre per kWh) for kraft til bruk i
produksjonsprosessar, og energiintensive treforedlingsbedrifter som deltek i
godkjent energieffektiviseringsprogram har i dag fullt fritak for kraft til bruk i
produksjonsprosessar. Desse ordningane er godkjent av EFTA sitt
overvakingsorgan (ESA) som offentleg støtte fram til 30. juni 2014. Den
reduserte satsen til industrien blir vidareført. Regjeringa vil notifisere til ESA
ei vidareføring av ordninga for treforedlingsindustrien. Frå 1. juli 2014 blir
det innført redusert sats (0,45 øre per kWh) for treforedlingsindustrien som
ei mellombels ordning fram til eventuell godkjenning frå ESA føreligg.
Dersom ESA godkjenner vidareføring av fritaket frå 1. juli, vil
treforedlingsindustrien få avgifta refundert.
Les meir i Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i skatte-, avgifts- og
tollovgivinga.
Endring i overgangsregelen til friinntekta og innføring av
tidsavgrensing
Regjeringa foreslår å utvide overgangsregelen til endringa i friinntekta i
petroleumsskatten for samla prosjekt for utbygging og transport. I tillegg
foreslår Regjeringa å setje ei endeleg tidsavgrensing for overgangsregelen
slik at overgangsregelen ikkje skal gjelde for kostnader pådratt frå og med
inntektsåret 2021.
Les meir i Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i skatte-, avgifts- og
tollovgivinga.
Innstramming i reglane om offentlege skattelister
Regjeringa er opptatt av å sikre rettstryggleik for skattytar og foreslår at
reglane om innsyn i skattelistene blir stramma inn. Opplysningar om kven
som har søkt i skattelista gjerast tilgjengeleg for skattytar på skatteetaten.no.
Endringane får verknad for skattelistene for inntektsåret 2013, som blir lagt
ut hausten 2014.
Les meir i pressemelding 26/2014 og Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i
skatte-, avgifts- og tollovgivinga.
Meirverdiavgift og fast eigedom – den frivillige registreringsordninga
og søknadskravet mv.
Regjeringa foreslår å forenkle og modernisere meirverdiavgiftsregelverket
for frivillig registrering for utleige av fast eigedom. Søknadskravet er foreslått

6

oppheva slik at den faktiske avgiftsbehandlinga er avgjerande for dei som
allereie er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Vidare er det
foreslått ei endring i verknadstidspunktet slik at utleigarar har noko lengre
tid på å områ seg.
Les meir i Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i skatte-, avgifts- og
tollovgivinga.
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Pressemelding
Nr.:

24/2014

Dato:

14.05.2014

Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059

Endring av avgiftsfrie kvoter ved innførsel av alkohol og
tobakk
Regjeringen foreslår at regelverket for avgiftsfri innførsel endres slik
at den avgiftsfrie kvoten for tobakkvarer kan byttes med 1,5 liter
avgiftsfri vin eller øl. -- Hensikten med forslaget er å gi de reisende
større valgfrihet, sier finansminister Siv Jensen. Endringen er
foreslått å gjelde fra 1.juli 2014.
Regjeringen foreslår å åpne for at hele kvoten for tobakk (200 sigaretter eller
250 gram andre tobakkvarer og 200 blad sigarettpapir) kan byttes i inntil 1,5
liter vin eller øl. Dersom kvoten for tobakk ikke benyttes, kan man ha med 1
liter brennevin, 3 liter vin og 2 liter øl avgiftsfritt. Som i dag kan
brennevinskvoten byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan
byttes i øl, liter for liter slik at man eksempelvis kan ta med 4,5 liter eller 6
flasker (0,75 liter) vin.
Forslaget gjelder både taxfree-butikker på ferjer og flyplasser og ved privat
innførsel fra andre land. Finansdepartementet antar at forslaget vil gi en
reduksjon i inntekten fra alkoholavgiftene, mens inntekten fra tobakkavgiften
ventes å øke noe. På svært usikkert grunnlag er det anslått at inntektstapet
utgjør rundt 100 millioner kroner påløpt og 80 millioner kroner bokført i
2014.
Se Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 2014
kapittel 6.
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Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059

Avgiften på båtmotorer fjernes
Regjeringen foreslår å fjerne avgiften på båtmotorer fra 1.juli i år.
-- Avgiften er ressurskrevende for myndighetene, og en fjerning kan
bidra til raskere utskifting til nyere, mer drivstoffgjerrige og
miljøvennlige båtmotorer, sier finansminister Siv Jensen.
Båtmotoravgiften ilegges motorer til fritidsbåter med minst 9 hestekrefter
(hk). I 2014 er avgiften på 161,50 kroner per hk. Hovedformålet med
båtmotoravgiften er å skaffe inntekter til staten, men inntektene fra avgiften
er relativt lave. I praksis er dessuten avgiften forholdsvis ressurskrevende for
avgiftsmyndighetene, blant annet på grunn av ulovlig innførsel og
feilklassifisering av motorer. Nye motorer er som regel mer drivstoffgjerrige
og miljøvennlige enn eldre motorer. Regjeringen foreslår derfor å fjerne
avgiften fra 1. juli. Det anslås å gi et provenytap på om lag 100 millioner
kroner påløpt og 90 millioner kroner bokført i 2014.
Fjerning av avgiften vil gjøre det billigere å kjøpe nye båtmotorer. For en
båtmotor med 100 hk kan fjerning av avgiften bidra til en prisreduksjon på
omtrent 20 000 kroner inklusiv merverdiavgift. Forhandlere som har ubrukte
båtmotorer på lager hvor avgiften allerede er betalt, vil oppleve et verdifall på
disse motorene. Regjeringen foreslår derfor å refundere avgiften på slike
motorer.
Se Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 2014
kapittel 5.
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Pressemelding
Nr.:
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14.05.2014

Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059

Regjeringen vil styrke skattebetalernes rettssikkerhet
-- For å verne om privatlivets fred og styrke skattebetalernes
rettsikkerhet foreslår Regjeringen at reglene om innsyn i skattelistene
strammes inn, sier finansminister Siv Jensen.
-- Vi mener det er rimelig at den enkelte skattebetaler skal få vite hvem som
har søkt på skatteopplysningene deres. Vi foreslår derfor at dette gjøres
tilgjengelig for skattebetaler på skatteetatens hjemmesider, sier
finansminister Siv Jensen.
Regjeringen foretar en bred gjennomgang av forvaltningsreglene på skatteog avgiftsområdet. Det er et mål å gjøre skattereglene enklere, og derfor vil
Finansdepartementet i løpet av høsten sende et nytt og oversiktlig
skatteforvaltningsregelverk på høring. Dette vil bidra til å styrke skattyters
rettssikkerhet.
-- Jeg er også opptatt av å styrke klagebehandlingen i skattesaker. Derfor har
vi sendt på høring forslag om en ny nemndsordning med et uavhengig
klageorgan, sier Siv Jensen. Den nye skatteklagenemnda skal bidra til en
effektiv behandling av klagesaker. Kravene til nemndmedlemmenes
kompetanse styrkes, og Regjeringen foreslår at det opprettes et eget
sekretariat som skal forberede klagesakene. Regjeringen ønsker også at
klagenemndenes uavhengighet skal lovfestes. Høringsfristen for nytt
klageorgan er 1.august 2014.
I Revidert nasjonalbudsjett varsler Regjeringen også en gjennomgang av
skatteetatens skattehjelpordning for å se om det er behov for å styrke
ordningen. Skattehjelpen er et tilbud til skattebetalere med en særlig
vanskelig livssituasjon og som ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser
eller ivareta sine rettigheter.
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Faktaark

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen
Høyere vekst hos Norges handelspartnere
Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i andre halvår i fjor. Internasjonal
økonomi er imidlertid fortsatt preget av finanskrisen og noen av de ubalansene som
bygget seg opp i forkant av denne. Mens pengepolitikken er svært ekspansiv, bidrar
finanspolitikken til å holde etterspørselen tilbake i mange land. Behovet for å styrke
offentlige finanser er fortsatt til stede. Flere steder har bankene lav kapasitet til å øke
sine utlån og i mange land er investeringene fortsatt lave. Både produksjonsutstyr og
arbeidskraft utnyttes dårligere enn før finanskrisen.
Selv om utsiktene til vekst er bedret er usikkerheten om utviklingen internasjonalt
fortsatt stor. Utviklingen i euroområdet er skjør. En forverring av situasjonen i Ukraina
kan få negative konsekvenser for mange europeiske land. Usikkerheten om utviklingen
i framvoksende økonomier har også fått større oppmerksomhet det siste året. Et
tilbakeslag i Kina og andre framvoksende økonomier kan få store negative virkninger
for verdensøkonomien og føre til lavere oljepris.
Samlet sett anslås BNP hos Norges handelspartnere til å øke med om lag 2½ prosent
både i år og neste år. Det er nær gjennomsnittet for de siste tyve årene.
Arbeidsledigheten ventes likvel å holde seg høy, særlig i euroområdet.
Dempet vekst i norsk økonomi
Siden årtusenskiftet har veksten i norsk økonomi vært høy sammenliknet med
utviklingen i de fleste andre industriland. Oljeprisen har steget kraftig og veksten i
prisene på enkelte importerte varer har vært lav. Denne bedringen i bytteforholdet mot
utlandet har bidratt til sterk vekst i Norges realinntekt. Høy vekst i inntektene har
sammen med lave realrenter og høy kredittvekst bidratt til å trekke etterspørselen fra
husholdningene opp. Økt aktivitet på norsk sokkel og økt bruk av oljeinntekter over
statsbudsjettet har bidratt til høy vekst i etterspørselen etter varer, tjenester og
arbeidskraft. Samtidig har betydelig arbeidsinnvandring fra EU økt vår evne til å
produsere.
Flere forhold trekker i retning av at veksten i norsk økonomi vil bli lavere i de
nærmeste årene enn fra årtusenskiftet og fram til i dag. Blant annet vil oljenæringens
kjøp av varer og tjenester flate ut og etter hvert gå ned. Samtidig har den sterke
inntektsveksten etter årtusenskiftet bidrattt til at norsk økonomi står overfor noen
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utfordringer, som trolig vil påvirke utviklingen framover. Både boligpriser og
husholdningenes gjeld er kommet opp på svært høye nivåer. Lønningene har i en
årrekke økt raskere i Norge enn i andre land. Sammen med en markert styrking av
kronen har den høye lønnsveksten gitt et høyt kostnadsnivå i Norge.
I denne meldingen anslås BNP for Fastlands-Norge å vokse med knapt 2 prosent i år,
om lag som i fjor. Sterkere økonomisk utvikling hos flere av våre handelspartnere kan
bidra til at veksten her hjemme blir litt høyere i 2015. Anslagene for veksten i norsk
økonomi er noe lavere enn lagt til grunn i tilleggsproposisjonen i fjor høst og under
gjennomsnittet for de siste 40 årene. Sysselsettingen ventes å vokse mer moderat de
nærmeste par årene. Ledigheten kan gå litt opp gjennom inneværende og neste år, fra
3½ prosent nå til om lag 3¾ prosent i 2015. Det er likevel nesten ½ prosentenhet lavere
enn gjennomsnittet for de siste 25 årene.
Tabell 1.1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før

Privat konsum ........................................................
Offentlig konsum ....................................................
Bruttoinvesteringer i fast kapital.............................
Herav: Oljeutvinning og rørtransport .....................
Bedrifter i Fastlands-Norge ........................
Boliger ........................................................
Offentlig forvaltning ...................................
Etterspørsel fra Fastlands-Norge³ ...........................
Eksport....................................................................
Herav: Råolje og naturgass ...................................
Tradisjonelle varer ...................................
Tjenester utenom olje og
utenriks sjøfart ……………………….
Import .....................................................................
Herav: Tradisjonelle varer ...................................
Bruttonasjonalprodukt ............................................
Herav: Fastlands-Norge ........................................
Fastlands-Norge uten el.produksjon…
Andre nøkkeltall:
Sysselsetting, personer............................................
Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå) ..........................
Årslønnsvekst ………………………………….
Konsumprisvekst (KPI)………………………..
Vekst i KPI-JAE .....................................................
Råoljepris, kroner pr. fat4........................................
Driftsbalanse (pst. av BNP)………………………
Husholdningenes sparerate……………………….

1

Mrd kroner2
2013
1 233,2
656,6
681,9
207,4
187,2
147,2
107,8
2 332,0
1 153,1
564,4
322,3

2013
2,1
1,6
8,7
18,0
1,0
6,4
9,5
2,4
-3,9
-7,3
0,8

2014
2,0
1,9
1,7
3,0
2,0
-2,3
4,8
1,8
1,9
1,1
2,4

146,6

-0,6

2,4

844,4
508,2
3 003,6
2 318,6
2 264,6

2,5
2,5
0,6
2,0
2,2

2,8
2,3
1,5
1,9
1,9

1,2
3,5
3,9
2,1
1,6
639
10,6
9,0

0,8
3,7
3,3
2,0
2,5
650
11,0
9,2

2015

1,7
2,2
2,2

3,8

626

1

Der ikke annet er angitt.
Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.
3
Utenom lagerendring.
4
Løpende priser.
2

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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Faktaark

Nøkkeltall i budsjettet for 2014
Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2014 har følgende hovedtrekk:


Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 140,9 milliarder kroner, som
er 1,9 milliarder kroner høyere enn i saldert budsjett. Inntektene utenom skatter
og avgifter er økt med 2,1 milliarder kroner. Samtidig øker utgiftene samlet med
om lag 1,1 milliarder kroner. Anslaget for de varige inntektene fra skatter og
avgifter er satt ned med om lag 3 milliarder kroner.



Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet utgjør 2,8 prosent av anslått
fondskapital Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2014.



Bruken av oljeinntekter øker med knapt 20 milliarder 2014-kroner fra 2013. Målt
som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge endres det strukturelle,
oljekorrigerte underskuddet med 0,7 prosentenheter, mot 0,5 prosentenheter i
saldert budsjett. Den sterkere etterspørselsimpulsen fra budsjettet må ses i
sammenheng med at anslaget for det strukturelle underskuddet for 2013 er
nedjustert. For 2013 og 2014 sett under ett anslås denne budsjettimpulsen om
lag som i fjor høst.



En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 3,1 prosent, eller
knapt 32 milliarder kroner. Utgiftsveksten anslås høyere enn i saldert budsjett, i
hovedsak som følge av at utgiftene i 2013 ble lavere enn lagt til grunn. Den
nominelle utgiftsveksten anslås til 6,2 prosent.



En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2013 til 2014 på 5,1 milliarder
kroner. Kommunenes frie inntekter øker reelt med 3,2 milliarder kroner.
Veksten i både samlede og frie inntekter er 0,4 milliarder kroner mindre enn
anslått i saldert budsjett for 2014. Nedjusteringen må ses i sammenheng med et
litt lavere anslag for inntektene fra skatt på alminnelig inntekt. De beregnede
merutgiftene for kommunesektoren som følge av befolkningsutviklingen er
imidlertid også justert ned. Samlet sett er kommunenes handlingsrom i liten
grad endret.
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Tabell 1 Nøkkeltall i statsbudsjettet for 2014. Mrd. kroner, prosent og prosentpoeng
Saldert budsjett
Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner
Strukturelt, oljekorrigert underskudd, mrd. kroner
Forventet realavkastning (4%-banen), mrd. kroner
Avstand til 4%-banen, mrd. kroner
Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av fondskapitalen
Budsjettimpuls, prosentenheter1
Reell, underliggende utgiftsvekst, prosent
Overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond, mrd. kroner

137,5
139,0
194,5
-55,5
2,9
0,5
2,5
324,5

Endring Anslag nå
8,8
1,9
6,8
-4,9
-0,1
0,2
0,6
10,8

146,3
140,9
201,3
-60,4
2,8
0,7
3,1
335,4

1 Endring i strukturelt, oljekorrigert underskudd som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge.
Kilde: Finansdepartementet.
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Faktaark

Landbruksbeskatning
Støtten til jordbruket gis i hovedsak over jordbruksavtalen og gjennom importvernet.
Men det gis også betydelig støtte til jordbruket gjennom en rekke særlige skatte- og
avgiftsordninger. Disse ordningene bidrar til at bønder betaler lite skatt
sammenlignet med lønnstakere og andre næringsdrivende med tilsvarende inntekt.
Mange av de særlige skatteordningene i landbruket kan være kompliserte,
administrativt krevende og gi svake insentiver til god ressursbruk.
Regjeringen har som ambisjon å forenkle skattesystemet og bedre ressursbruken.
Det gjelder også landbruket. Derfor varsler Regjeringen i revidert budsjett at den vil
gjennomgå landbruksbeskatningen for å gjøre regelverket enklere og mer
oversiktlig. Gjennomgangen legges opp slik at endringer i landbruksbeskatningen
kan knyttes opp mot oppfølgingen av Scheel-utvalget.
Regjeringen fjernet arveavgiften fra 2014. Dette medfører isolert sett en lettelse for
alle. Samtidig ble det innført et prinsipp om kontinuitet ved fastsetting av
skattemessige verdier. Landbruket fikk et viktig unntak fra hovedregelen om
kontinuitet for blant annet driftsbygninger og jord- og skogeiendom. Likevel ble
avskrivningsgrunnlagene lavere enn tidligere, noe som gir en skatteøkning over tid.
På bakgrunn av dette ba Stortinget Regjeringen komme tilbake i revidert
nasjonalbudsjett med en gjennomgang av skattereglene for bønder.
I 2014 ble det også gitt generelle lettelser i inntekts- og formuesskatten.
Departementets beregninger viser at bøndene samlet får netto skattelettelser i 2014
og kommer om lag uendret ut over tid. Disse anslagene gjelder for bøndenes
samlede inntekt og formue. For selve jordbruksvirksomheten blir det en viss netto
innstramming over tid.
Det store flertallet av bønder vil i mange år framover ikke bli berørt av
innstrammingene, men bare av lettelsene i formuesskatten og inntektsskatten. Det
har sammenheng med at kun 2-3 prosent av bøndene arver gårdsbruk hvert år.
Virkningen for den enkelte bonde som arver, vil variere med brukets størrelse og
sammensetningen av driftsmidler. For en bonde som arver et gjennomsnittlig
gårdsbruk, anslås årlig skjerpelse over en 30-årsperiode til om lag 900 kroner. For
store gårdsbruk og bruk med store verdier i maskiner og buskap vil innstrammingen
bli større enn gjennomsnittet. De som overtar bruk som er mindre enn
gjennomsnittet, og som har relativt mye innslag av ikke-avskrivbare driftsmidler
(jord og skog) og driftsbygninger, vil få de minste skatteøkningene.
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Faktaark

Differensiert arbeidsgiveravgift
Differensiert arbeidsgiveravgift innebærer at satsene varierer etter hvor virksomheten
er lokalisert. Satsene er lavere i distriktene enn i sentrale strøk. Landet er delt inn i sju
ulike arbeidsgiveravgiftssoner (sone 1, 1a, 2, 3, 4, 4a og 5). Satsene varierer fra 14,1
prosent i sentrale strøk (sone 1) til 0 prosent i Finnmark og Nord-Troms (sone 5).
Differensiert arbeidsgiveravgift virker ved at den reduserer kostnaden ved å ha
personer ansatt i distriktene direkte.
Offentlig støtte til næringslivet er som hovedregel forbudt etter EØS-avtalen. Forbudet
omfatter mange typer offentlige tiltak som gir direkte eller indirekte økonomiske
fordeler for bedrifter. Forbudet mot offentlig støtte er imidlertid ikke absolutt. Det er
gitt en rekke unntak fra det generelle regelverket som nedfeller betingelser for når
ulike støttetiltak kan være forenlig med EØS-avtalen. Et tiltak som innebærer offentlig
støtte i henhold til EØS-avtalen kan altså godkjennes, men støttegiver må i
utgangspunktet notifisere støtten til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).
Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift anses som regional statsstøtte og må
derfor være godkjent av ESA etter retningslinjene for regionalstøtte.
De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU- og EØS-området viderefører og utvider
muligheten til å benytte differensiert arbeidsgiveravgift i landsdeler med svært lav
befolkningstetthet. Retningslinjene har imidlertid flere sektorbegrensninger enn
tidligere. De nye retningslinjene gjelder fra 1. juli 2014 til 31. desember 2020. Revidert
ordning ble notifisert til ESA 13. mars 2014 med utvidet geografisk virkeområde til 31
nye kommuner. Samtidig er flere sektorer tatt ut av ordningen som følge av de nye
sektorbegrensningene.
Den notifiserte ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er ennå ikke godkjent av
ESA. ESA har varslet at de ikke kan godkjenne notifikasjonen før i månedsskiftet
mai/juni 2014. Årsaken er blant annet at det fortsatt pågår diskusjoner i EU om hvordan
sektorbegrensningene i retningslinjene for regionalstøtte skal forstås og anvendes. EUkommisjonen har varslet at de tar sikte på å fatte et vedtak 21. mai. Det varslede
vedtaket fra EU-kommisjonen vil kunne få betydning for ESAs godkjenning av den
differensierte arbeidsgiveravgiften.
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Utfallet av de pågående diskusjonene i EU og ESA er usikkert og kan føre til at den
notifiserte ordningen må endres. I lys av denne usikkerheten mener Regjeringen at det
ikke er hensiktsmessig å legge fram et konkret forslag til endringer i den differensierte
arbeidsgiveravgiften i revidert nasjonalbudsjett 2014. Finansdepartementet vil derfor
fremme en egen proposisjon før sommeren med konkrete forslag når spørsmålene om
sektorbergrensningene er mer avklart i EU/EØS.
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Bedring i den økonomiske utviklingen ute
Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 1. kv.2008=100.
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Moderat avdemping i norsk økonomi
Arbeidsledighet i prosent av
arbeidsstyrken. Sesongjusterte tall

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge.
Årsvekst i prosent. Finansdepartementets anslag
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Utfordringer for den
økonomiske politikken
•

Oljeavhengighet

•

Høyt kostnadsnivå

•

Svakere produktivitetsvekst

•

Høye boligpriser og høy gjeld

•

Mange på trygd

•

Aldringen
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Lavere etterspørsel fra
petroleumsnæringen fremover
Etterspørsel fra olje- og gassvirksomheten.
Prosent av BNP for Fastlands-Norge. 1
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Høyt kostnadsnivå
Utviklingen i produktivitet og
reallønninger i fastlandsøkonomien.
1970-2013. Indeks 1970=100

Lønnskostnadsandel i fastlandsøkonomien.
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Lavere produktivitetsvekst
Bruttoprodukt per utførte timeverk i fastlandsøkonomien.
Faste priser. Årlig prosentvis vekst.
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Boligpriser og gjeld på et høyt nivå
Husholdningenes gjeld og renteutgifter.
Prosent av disponibel inntekt. 1978-2013

Reelle boligpriser i utvalgte land.
1.kv.1995-4.kv.2013. Indeks 1. kvartal 1995=100
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Finansiell stabilitet
•

•

•

•

•

Gode resultater og høy inntjening i norske
finansinstitusjoner, og særlig bankene.
Motsyklisk kapitalbuffer fastsatt til
1 prosent fra 1. juli 2015.
Tiltak for å bedre konkurransen, jamfør
Finansmarknadsmeldinga 2013.
DNB Bank, Nordea Bank Norge og
Kommunalbanken vil bli ansett som
systemviktige finansinstitusjoner.
Nordisk samarbeid

9
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Revisjonen av 2014-budsjettet
250

• Lavere bruk av
oljeinntekter i 2013,
men litt høyere i 2014

• Om lag uendret
etterspørselsimpuls for
2013 og 2014 sett under
ett
• Underskuddet svarer til
2,8 prosent av
fondskapitalen

Bruk av oljepenger og avkastning av
pensjonsfondet. Mrd. 2014-kroner
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Avgiftsfritak for elbiler reduserer statens
inntekter
•

•

•

N ye elbiler i pros ent av alle nye
pers onbiler. P er måned, 2 012- 14

Firedobling av elbilsalget fra
januar til april 2013 til 2014

25

5,5 prosent av nye biler var
elbiler i fjor, ingen andre land
over 1 prosent.
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Mange avgifts- og
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•

11

Taxfree-ordningen gjøres mer
fleksibel

Båtmotoravgiften fjernes
•

Dyr å administrere

•

Utskifting til mer miljøvennlige motorer

•

Fjernes 1. juli
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•

Taxfree-ordningen gjøres mer
fleksibel

Taxfree-ordningen blir mer fleksibel
Tobakk-kvoten

1,5 liter vin eller øl

Kan
byttes til
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Skattyters rettssikkerhet
•

Reglene om innsyn i skattelistene

strammes inn
•

Arbeidet med ny
skatteforvaltningslov

•

Høringsforslag om ny klage- og
nemndsordning

•

Skattehjelpen
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24

Aksjonærregisteret
•

•

Regjeringen vil gjøre det enklere
å få opplysninger om aksjeeiere
Skatteetatens aksjonærregister
er lite egnet for offentlighet
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Andre endringer
•

•

Midlertidig elavgift for
treforedlingsindustrien
(0,45 øre per kWh)
Justere overgangsregelen til
friinntekten og innføre en
tidsbegrensning (petroleumsskatt)
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Differensiert arbeidsgiveravgift
•

•

•

•

Endringer i differensiert arbeidsgiveravgift notifisert til ESA 13.
mars
ESA har ikke godkjent ordningen ennå

Pågående prosesser i EU kan få betydning for sektorunntakene i
retningslinjene
Konkrete forslag til endringer og kompensasjonstiltak fremmes i
en egen proposisjon
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Større utgiftsjusteringer
Sivil transport av kjemiske våpen fra Syria
og bistand til Sør-Sudan, Syria, Ukraina mv.

420

•

Tap på investeringer i såkornfond

381

•

EØS-finansieringsordningene

300

•

Datalagringsdirektivet

-116

•

Færre asylankomster mv.

-491

•

Anslagsendringer i folketrygden

-794

•

Boliglånsordningen i SPK (lånetransaksjon)

11 400

•

(i millioner kroner)
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Økte inntekter utenom skatter
•

Økt utbytte fra statseide selskaper

1 070

•

Salg av oppdrettskonsesjoner

754

•

NAV innkreving - anslagsendring

181

(i millioner kroner)
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Andre forslag I
•

Utenlandsoperasjoner i Syria
og Sør-Sudan

107

•

Sikkerhet og beredskap

100

•

Tiltak etter flom

50

•

Investeringer i fiskerihavner

46

•

Økt måltall for uttransporteringer

17,5

•

Nytt innskudd i klimafondet
(lånetransaksjon)

4 250

( i millioner kroner )
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Andre forslag II
•

Flere utleieboliger

•

Videreutdanning for

100

lærere og skoleledere
•

•
•
•

50

Tilskudd til PC for elever
med lese- og skrivevansker
8
Normerte sykemeldinger
8
Kontroll av tunge kjøretøy
12,5
Gratis kjernetid - krav om
at foreldre deltar i norskopplæring

( i millioner kroner )
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Andre forslag III
•

Gründere og nyskaping

•

Konkurranseutsetting av

jernbanegodsterminaler
•

30

23,2

Fritt behandlingsvalg og

pasientrettigheter

17

•

Pakkeforløp for kreft

5

•

Innsatte med særskilte behov

5

•

Tiltak for lengeværende
barn (asyl)

1

( i millioner kroner )
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Omtalesaker
•

Utfasing av oljekjeler

•

Grønn skattekommisjon

•

•

Gjennomgang av
landbruksbeskatningen
Sykkel-VM i Bergen
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