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Nr.:
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08.10.14

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

Et budsjett for effektiv ressursbruk, høyere produktivitet og en
bedre hverdag
– I budsjettet for 2015 løser vi viktige oppgaver i dag og ruster Norge for
framtiden. Budsjettet har en tydelig profil. Regjeringen legger til rette for
fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser. Vi
styrker de viktigste velferdsområdene, og vi gjør offentlig sektor mer effektiv,
sier finansminister Siv Jensen.
Veksten i den norske fastlandsøkonomien anslås til rundt 2 prosent både i år og neste
år. Det er på linje med resultatet for fjoråret, men litt lavere enn gjennomsnittet for de
siste fire tiårene. Aktiviteten i norsk økonomi trekkes ned av svak utvikling i
etterspørselen fra husholdninger og oljevirksomheten. Veksten i sysselsettingen holder
seg imidlertid godt oppe, og ledigheten ventes å holde seg lav.
– Omslaget i etterspørselen fra oljenæringen vil stille vår evne til omstilling på prøve.
Norsk økonomi må være best mulig forberedt. Vi må styrke vekstevnen i økonomien og
legge til rette for at veksten i produktiviteten igjen kan gå opp, sier finansminister Siv
Jensen.
Den offentlige pengebruken skal tilpasses situasjonen i økonomien innenfor
handlingsregelens rammer. Regjeringens foreslår å øke bruken av oljepenger med 17
milliarder kroner i 2015, til 164 milliarder kroner. Målt som andel av verdiskapingen i
fastlandsøkonomien øker bruken av oljepenger med ½ prosentenhet. Det er om lag
samme økning som Regjeringen la opp til for 2014 i tilleggsproposisjonen fra i fjor høst.
Bruken av oljepenger svarer til 3,0 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland,
opp fra 2,8 prosent i 2014.
– Vårt budsjettforslag er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Samtidig prioriterer
vi viktige områder for å møte framtidige utfordringer, sier finansminister Siv Jensen.
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Regjeringen vil forvalte skattebetalernes penger med respekt og motarbeide sløsing
med offentlige midler. Regjeringen innfører derfor en reform for avbyråkratisering og
effektivisering i 2015 som skal gi insentiver til mer effektiv drift. Kravet om mindre
byråkrati og mer igjen for pengene vil frigjøre ressurser til prioriterte formål.
Vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser
– Regjeringen fortsetter arbeidet for et mer vekstfremmende og enklere skattesystem.
Det skal lønne seg mer å jobbe, spare, investere og opptre miljøvennlig. En slik
skattepolitikk vil ha gode virkninger på verdiskaping og inntekt over tid, sier
finansminister Siv Jensen.
Forslaget til budsjett for 2015 innebærer nye lettelser i skatter og avgifter på knapt 8,3
milliarder kroner påløpt og 6,9 milliarder kroner bokført. Formuesskatten trappes videre
ned, og brede grupper får lettelser i inntektsskatten. Minstefradraget øker for lønn,
trygd og pensjon. Trygdeavgiften på lønn, trygd og næringsinntekt går ned. Færre vil
betale toppskatt siden innslagspunktet økes. Regjeringen fullfører også utfasingen av
skatteklasse 2. Det gir bedre arbeidsinsentiver og bidrar til integrering og økt
likestilling.
Regjeringen foreslår i tillegg omlegging og kutt i mange avgifter. Merverdiavgiften
forenkles og gjøres mer nøytral. Blant annet foreslås en ordning som nøytraliserer
merverdiavgift for statsforvaltningen slik at private aktører skal kunne konkurrere på
likere vilkår om å løse oppgaver for fellesskapet. Som en forenkling heves
omsetningsgrensen for å betale merverdiavgift.
Bilavgiftene blir lavere, færre og enklere. Avgiften for å omregistrere kjøretøy,
vektårsavgiften for tyngre kjøretøy og engangsavgiften for motorsykler og snøscootere
reduseres. Årsavgiften fjernes for campingvogner. Regjeringen vil foreta en helhetlig
vurdering av bilavgiftene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.
Satsinger
– Regjeringen løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. I vårt
budsjettforslag for 2015 prioriterer Regjeringen samferdsel, politi og sikkerhet, helse,
kunnskap og eldreomsorg, sier finansminister Siv Jensen.
•

Landet bygges ved et kraftig løft for samferdsel. Samferdselsdepartementets budsjett går
opp med om lag 5 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2014 til knapt 55 milliarder
kroner i 2015. I tillegg økes kapitalen i infrastrukturfondet med 40 milliarder kroner.
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Helseområdet styrkes betydelig. Budsjettforslaget gir rom for en vekst i aktiviteten i
sykehusene på 2,15 prosent inkludert fritt behandlingsvalg. Det statlige barnevernet
foreslås styrket med 150 millioner kroner i 2015. Budsjettet gir også grunnlag for at
sykehusene og kommunene kan bedre tilbudet for personer med rusproblemer og
psykiske lidelser.



Satsingen på Norge som kunnskapsnasjon fortsetter. Satsingen på videreutdanning for
lærere utvides slik at 5 050 lærere neste år vil få tilbud. Det foreslås midler til nye
rekrutteringsstillinger innenfor helse- og sosialfag, lærerutdanning og
ingeniørutdanning. Studiefinansieringen styrkes, og det legges til rette for bygging av
om lag 1 500 nye studentboliger i 2015. Bevilgningene til barnehagene øker.
Investeringsrammen i ordningen for rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg
utvides med 3 milliarder kroner.



Hverdagen trygges og beredskapen styrkes ved økte midler til justissektoren. Det legges opp
til at flere nyutdannede fra Politihøgskolen kan få jobb i politiet, bevilgninger til flere
påtalejurister og til nye stillinger i domstolene. Soningskapasiteten utvides. Det foreslås
1,9 milliarder kroner til å bygge Nødnett og 0,5 milliarder kroner til å anskaffe nye
redningshelikoptre.



Kommunene gis mulighet til å tilby flere og bedre tjenester. Realveksten i kommunenes
samlede inntekter i 2015 er 6,2 milliarder kroner, regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i
Revidert nasjonalbudsjett 2014. Det er høyere enn det som ble varslet i
Kommuneproposisjonen 2015, og det meste gis i form av frie inntekter. En mer effektiv
ressursbruk i kommuner og fylkeskommuner vil kunne styrke tjenestetilbudet ut over
det inntektsveksten gir rom for.



Forsterker klimaforliket. Klimafondet øker med 9,25 milliarder kroner fra 2014. Økt
fondskapital betyr økt avkastning. Økt avkastning gjør at bedrifter og forbrukere kan ta
del i det grønne skiftet. Mer penger kan nå finne veien til effektive klimatiltak. Økt
avkastning fra Klimafondet til Energifondet under Enova er på 202 millioner kroner i
2015.



Et sterkere sosialt sikkerhetsnett. Regjeringen forslår en rekke tiltak for å styrke vårt
sosiale sikkerhetsnett slik at flere kan inkluderes i samfunnet. Regjeringen foreslår en
moderasjonsordning slik at familier med samlet inntekt under 405 000 kroner får lavere
barnehagepriser. Vi styrker samtidig ordningen med gratis kjernetid i barnehagene for
å forberede barna på skolestart og forbedre norskkunnskapene for barn med
minoritetsspråklig bakgrunn. Vi foreslår 300 millioner kroner til Brukerstyrt Personlig
Assistent. Det foreslås også å bevilge 84 millioner kroner for å øke grunnstipendet til de
med dårligst økonomi.
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Pressemelding
Nr.:

43/2014

Dato:

8.10.2014

Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 4411

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2015
– Med forslagene Regjeringen nå legger fram, blir de samlede skatte- og
avgiftslettelsene siden vi overtok på over 15 milliarder kroner. Dette er en
markant endring av skattepolitikken som fremmer vekst og velferd, sier
finansminister Siv Jensen.
Regjeringen prioriterer skattelettelser som forenkler og kan finansiere fellesgodene
mer effektivt. Det skal lønne seg mer å jobbe, spare og investere. En slik skattepolitikk
vil ha gode dynamiske virkninger i økonomien. I budsjettet for 2015 foreslås nye skatteog avgiftslettelser på nesten 8,3 milliarder kroner påløpt og 6,9 milliarder kroner
bokført. Formuesskatten trappes videre ned, brede grupper får lettelser i
inntektsbeskatningen. I forhold til bruttoinntekten får de med lavest inntekt de
prosentvis største skattelettelsene. En rekke avgifter blir redusert, og bilavgifter blir
lavere, færre og enklere.
Redusert skatt på formue
Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen med 0,25 prosentenheter til 0,75
prosent, og bunnfradraget økes til 1,2 millioner kroner for den enkelte eller 2,4
millioner kroner for ektepar. Forslaget gjør det mer lønnsomt å spare og kan gjøre det
lettere å finansiere investeringer. Samtidig øker verdsettingen av sekundærboliger
utover den først anskaffede og næringseiendom fra 60 til 80 prosent av markedsverdien.
Alle skattytere vil fortsatt kunne ha én sekundærbolig som verdsettes som i dag.
Verdsettingen av primærbolig og fritidseiendom endres ikke med Regjeringens forslag.
Se eget faktaark om formuesskatten.
Lavere skatt på inntekt
Regjeringen legger vekt på at brede grupper av befolkningen skal få skattelettelser. Det
høyeste nivået på minstefradraget for lønn og trygd økes med om lag 1 000 kroner
utover lønnsjustering, og satsen i minstefradraget for pensjon økes fra 27 til 29 prosent.
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0030 Oslo
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Forslaget om økt minstefradrag gjør at mange lønns- og trygdemottakere og
pensjonister med lav inntekt og lav formue får skattelettelser.
Regjeringen foreslår også lettelser i inntektsskatten som gjør det mer lønnsomt å
arbeide. Trygdeavgiften for lønn og trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1
prosentenhet, og innslagspunktet i toppskatten økes med 7 500 kroner utover
lønnsjustering.
Regjeringen fullfører også utfasingen av klasse 2. Det gir bedre arbeidsinsentiver,
bidrar til integrering og økt likestilling.
Se eget faktaark om fjerning av skatteklasse 2 for ektepar.
Skattefunn utvides
Regjeringen foreslår utvidelser i Skattefunnordningen som kan stimulere til større FoUprosjekter og raskere gjennomføring av prosjektene. Det foreslås å heve beløpsgrensen
for fradraget til egenutført FoU fra 8 til 15 millioner kroner og beløpsgrensen for
innkjøpt FoU fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan
etter forslaget ikke overstige 33 millioner kroner.
Bilavgiftene reduseres
Regjeringen foreslår betydelige lettelser i bilavgiftene. Avgiften for å omregistrere
kjøretøy reduseres i gjennomsnitt med 35 prosent, vektårsavgiften for tyngre kjøretøy
mer enn halveres, engangsavgiften for motorsykler og snøscootere reduseres med 30
prosent i snitt, årsavgiften for campingvogner fjernes og veibruksavgiftene på drivstoff
holdes nominelt uendret.
Se egen pressemelding om lettelser i bilavgifter.
Merverdiavgiften forenkles
Den alminnelige grensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret økes fra 50 000 til
150 000 kroner i avgiftspliktig omsetning. Dette reduserer de administrative byrdene til
mange små virksomheter.
Se eget faktaark om økt beløpsgrense for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.
Regjeringen foreslår å øke grensen for private avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet
fra 200 til 500 kroner. Samtidig skal frakt- og forsikringskostnader medregnes i
beløpsgrensen.
Se egen pressemelding om økt grense for avgiftsfri postimport av varer.
Merverdiavgiften blir mer nøytral
Regjeringen foreslår en ordning som nøytraliserer merverdiavgiften for
statsforvaltningen. Forslaget innebærer at det ikke lenger vil være noe avgiftsmessig
motiv for å produsere enkelte tjenester med egne ansatte framfor å kjøpe tjenestene fra
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private aktører. Ordningen er forsøkt avgrenset slik at det ikke skal oppstå nye
konkurransevridninger mot private aktører.
Regjeringen foreslår endringer i merverdiavgiften for utleie- og leasingbiler. Bilen må
eies i 4 år, mot tidligere 3 år, for å oppnå fullt fritak for merverdiavgift
(avskrivningsperioden). Samtidig gis det høyere avskrivning det første året.
Korttidsutleie av biler kan få noe lavere avgiftsbelastning enn i dag, mens
leasing/langstidsutleie av biler får økt avgiftsbelastning. Det gjør at leasing av bil ikke
får like stor avgiftsfordel som i dag.
Regjeringen foreslår å fjerne unntaket for omsetning av forvaltningstjenester som
leveres fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag. På den måten vil eksterne
tilbydere av slike tjenester kunne konkurrere på like vilkår som boligbyggelagene.
Se eget faktaark om mer nøytral merverdiavgift.
Andre forslag
-

Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes til 49 650 kroner, slik at den
såkalte frikortgrensen øker til 50 000 kroner. Endringen vil særlig komme
studenter, skoleelever og andre med midlertidig lav inntekt til gode.

-

Enovas ordning for enøk-støtte rettet mot private husholdninger legges om og
utvides. Det tas sikte på at ordningen senere skal kunne gjøres om til en
fradragsordning i skattesystemet med Enova som godkjennende myndighet.

-

I dag trappes skattefradraget for AFP- og alderspensjonister ned mot samlet
pensjonsinntekt, inkludert uførepensjon. Regjeringen foreslår at skattefradraget for
pensjonsinntekt fortsatt trappes ned mot uføreytelser.

-

Det innføres overgangsregler ved innføring av den nye uføretrygden. Se eget
faktaark om forslaget.

-

Skattebegrensningsregelen er komplisert og er opphevet for flere grupper av
skattytere de senere årene. Regjeringen foreslår at regelen også oppheves for
mottakere av supplerende stønad til personer med kort botid i Norge.

-

Påslaget i normrenten ved beregning av skattlegging av fordel ved lån i
arbeidsforhold økes med 0,25 prosentenheter, slik at normrenten blir mer i tråd
med gunstige markedsrenter på boliglån.

-

Personfradraget og det særskilte fradraget for Finnmark og Nord-Troms
lønnsjusteres.

-

Enkelte beløpsgrenser mv. holdes nominelt uendret fra 2014 til 2015. Det gjelder
blant annet det særskilte fradraget i arbeidsinntekt, foreldrefradraget for legitimerte
utgifter til pass og stell av barn, særfradraget for enslige forsørgere,
7

sjømannsfradraget, jordbruksfradraget, nedre grense og kilometersatsene i
fradraget for reiser mellom hjem og arbeid og maksimal sparing i BSU.
-

Satsene for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil på arbeidsreiser
økes til 4,10 kroner per km for reiser inntil 10 000 km og holdes nominelt uendret på
3,45 kroner per km for reiser utover 10 000 km.

-

Regjeringen foreslår en rekke forenklinger i skattereglene for deltakerlignede
selskaper. Se eget faktaark om forslagene.

-

Den øvre grensen i fribeløpsordningen i arbeidsgiveravgiften økes til 500 000
kroner. For godstransport på vei økes grensen til 250 000 kroner.

-

I tråd med Sundvolden-erklæringen foreslår Regjeringen å øke nedre grense i
grunnrenteskatten fra 5,5 til 10 MVA, slik at kraftverk med generatorer under 10
MVA blir fritatt. Økt nedre grense reiser EØS-rettslige problemstillinger, og
regjeringen vil derfor notifisere tiltaket til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Den
økte grensen kan tre i kraft ved positivt vedtak fra ESA.

-

Det innføres skatteplikt på inntekter fra de offentlige sykehusapotekenes
publikumsutsalg. Forslaget vil redusere konkurransevridningen mellom offentlige
og privateide apotek og bringer norske regler i overensstemmelse med EØSavtalens regler om offentlig støtte.

-

Satsen i produktavgiften på førstehåndsomsetning av fisk reduseres til 3,1 prosent.

-

Det tas sikte på å innføre en ordning med refusjon av engangsavgift ved eksport av
kjøretøy. Dagens manglende refusjon av engangsavgift innebærer i praksis at
norske bruktbiler ikke selges til utlandet. Dette kan være i strid med EØS-avtalens
regler om at varer og tjenester skal kunne omsettes fritt over landegrensene.

-

Avgiftsfritaket for spillolje fjernes. For å sikre fortsatt forsvarlig innsamling av
spillolje økes tilskuddet til innlevering av spillolje til godkjent mottak. Økt tilskudd
blir finansiert av økt smøreoljeavgift.

-

Regjeringen foreslår at avgiften på avfall til deponi fjernes. Avgiften har utspilt sin
rolle etter at det ble forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall.

-

Tollsatser på landbruksvarer som er lavere enn 1 kroner per kg, settes til null. Dette
er tollsatser som ikke gir nevneverdig beskyttelse for norsk produksjon og som
skaper unødvendig byråkrati og administrative kostnader.

-

Luftfartstilsynets gebyrer reduseres til mer kostnadsriktige nivåer.

-

For å hindre overprising av lostjenester blir losavgiftene satt ned.

8

Det vises til nærmere omtale av forslagene i Prop. 1 LS (2014–2015) Skatter, avgifter og
toll 2015.
Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2015. Negative tall betyr
lettelser. Anslagene er regnet i forhold til et referansesystem for 2015. Mill. kroner
Påløpt

Bokført

Formuesskatt ..................................................................................................................
Redusere formuesskattesatsen til 0,75 pst. Øke ligningsverdiene av
næringseiendom og sekundærbolig utover den først anskaffede
sekundærboligen til 80 pst. av markedsverdi. Øke bunnfradraget til 1,2 mill.
kroner ................................................................................................................................

-4 130

-3 210

-4 130

-3 210

Skatt på inntekt ..............................................................................................................

-2 983

-2 380

Redusere trygdeavgiften for lønn/trygd til 8,1 pst. .......................................................

-1 360

-1 090

Øke innslagspunktet i toppskatten trinn 1 med 7 500 kroner ......................................

-630

-500

Øke øvre grense i minstefradraget for lønn/trygd med 1 000 kroner ........................

-725

-580

Øke satsen i minstefradraget for pensjonsinntekt til 29 pst. ........................................

-280

-220

uføretrygd1 ...............................

30

25

Fjerne skatteklasse 2 for ektepar ....................................................................................

Trappe ned skattefradraget for pensjonsinntekt mot

310

250

Fjerne skattebegrensningsregelen for mottakere av supplerende stønad..................

0

0

Innføre overgangsordning for uførepensjonister ..........................................................

-335

-270

Øke den nedre grensen for trygdeavgift til 49 650 kroner ...........................................

-150

-120

Øke påslaget i normrenten med 0,25 pst.enheter .........................................................
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personfradraget2 ........................................................................................

-60

-50

Nord-Troms2 .........................................

-3

-3

Videreføre andre satser og beløpsgrenser nominelt mv. .............................................

210

170

Næringsbeskatning .......................................................................................................

50

-105

pst.3 ............................................

-80

-80

Forenkle regler for deltakerlignede selskaper ..............................................................

300

0

Øke nedre grense i grunnrenteskatten på kraftverk til 10 MVA .................................

-20

0

Styrke Skattefunn .............................................................................................................

-120

0

Øke fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften ..............................................

-30

-25

Innføre skatteplikt for offentlige sykehusapotek ...........................................................

0

0

Merverdiavgift.................................................................................................................

195

155

Øke registreringsgrensene til 150 000 kroner...............................................................

125

100

Endre reglene for leasing og utleie av kjøretøy .............................................................

200

165

Fjerne unntak for forretningsførsel for borettslag ........................................................

50

40

Øke grensen for avgiftsfri import til 500 kroner............................................................

-180

-150

Bilavgifter ........................................................................................................................

-1 350

-1 319

Redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst. ...................

-100

-90

Redusere vektårsavgiften for tyngre kjøretøy ...............................................................

-200

-200

Redusere omregistreringsavgiften med 35 pst. .............................................................

-660

-660

Innføre refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy ..........................................

-10

-9

Fjerne årsavgift på campingtilhengere ...........................................................................

-70

-70

Ikke prisjustere veibruksavgiftene på drivstoff .............................................................

-310

-290

Lønnsjustere

Lønnsjustere særskilt fradrag i Finnmark og

Redusere trygdeavgiften for næringsinntekt til 11,3

9

Andre særavgifter og toll .............................................................................................

20

17

smøreoljeavgiften4 .......................

70

62

Fjerne avgift på deponering av avfall ..............................................................................

-35

-30

Fjerne tollsatser som har liten betydning for norsk jordbruk ......................................

-15

-15

Sektoravgifter og overprisede gebyrer .....................................................................

-53

-53

Redusere Luftfartstilsynets gebyrer ...............................................................................

-16

-16

Redusere losavgiftene .....................................................................................................

-37

-37

Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2015 ..................................................

-8 251

-6 895

Virkning av vedtak ifm. Nasjonalbudsjettet 2014 ..........................................................

84

-3 037

Virkning av vedtak ifm. Revidert nasjonalbudsjett 2014 ...............................................

-167

-193

Virkning av endret differensiert arbeidsgiveravgift ......................................................

132

154

Samlet virkning i 2015 av vedtak i 2014-budsjettet .................................

49

-3 076

Samlede skatte- og avgiftsendringer ........................................................

-8 202

-9 971

Oppheve fritak for spillolje, øke tilskuddet og øke

1

Skattefradraget for pensjonister trappes i 2014 ned mot samlet pensjonsinntekt, inkludert dagens uførepensjon.
Fra 2015 vil den nye uføretrygden skattlegges som lønn, og den faller dermed ut av begrepet samlet
pensjonsinntekt i referansesystemet for 2015. Regjeringen foreslår at skattefradraget for pensjonsinntekt
fortsatt skal trappes ned mot uføreytelser. Dette har ingen merkbare endringer for dagens uførepensjonister
ettersom det er en videreføring av reglene for 2014. Men sammenlignet med reglene i referansesystemet gir
forslaget en provenyøkning.

2

Lønnsjustering innebærer en overkompensasjon sammenlignet med referansesystemet.

3

Dette inkluderer også trygdeavgiften på fiske, fangst og barnepass, som reduseres til 8,1 pst.

4

I provenyanslaget er det tatt hensyn til økt tilskudd på utgiftssiden på 30 mill. kroner.
Kilde: Finansdepartementet.
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Store lettelser i bilavgiftene
Regjeringen foreslår lettelser i bilavgiftene på 1,35 milliarder kroner på
årsbasis. Blant annet blir omregistreringsavgiften kraftig redusert, og
vektårsavgiften for tyngre kjøretøy blir mer enn halvert.
Omregistreringsavgiften gir staten inntekter, men har noen uheldige virkninger.
Avgiften gir blant annet importerte bruktbiler en konkurransefordel sammenlignet med
tilsvarende bruktbiler som omsettes i Norge. Avgiften bidrar også til at det blir dyrt å
omsette brukte kjøretøy i Norge, og til at bruktbilmarkedet fungerer dårligere.
Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften med i gjennomsnitt 35
prosent reelt for 2015. De høyeste avgiftssatsene i omregistreringsavgiften gir mest
uheldige virkninger, og disse blir redusert mest. Forslaget gjør også satsstrukturen
betydelig enklere. Antallet satser reduseres fra 37 til 9. Endringen anslås å gi et
inntektstap for staten på om lag 660 millioner kroner i 2015.
Det foreslås en halvering av vektårsavgiften i 2015. Det vil bidra til å redusere
kostnadene til norsk lastebilnæring. Forslaget anslås å gi et inntektstap for staten på om
lag 200 millioner kroner påløpt og bokført i 2015. Vektårsavgiften består av en
vektgradert årsavgift og en miljødifferensiert årsavgift. Den vektgraderte årsavgiften
foreslås redusert med 20 prosent, mens den miljødifferensierte årsavgiften foreslås
fjernet i sin helhet. Den miljødifferensierte årsavgiften er ikke en presis måte å prise
helse- og miljøkostnadene på. Det skyldes at avgiften ikke kan ta hensyn til bruken av
kjøretøyene.
Regjeringen foreslår også å redusere engangsavgiften på motorsykler og
snøscootere med i gjennomsnitt 30 prosent. For å forenkle overgangen fra dagens
årsavgift til en avgift på trafikkforsikring foreslås det å fjerne årsavgiften for
campingvogner. Campingvogner er ikke pålagt trafikkforsikring. Det tas også sikte på
å innføre en ordning for refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy. I tillegg
foreslås det at veibruksavgiftene på drivstoff ikke prisjusteres.

Kommunikasjonsenheten
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse:
Akersg. 40

Telefon:
22 24 44 11
Telefaks:
22 24 95 10
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I Sundvolden-erklæringen er det varslet at Regjeringen vil vurdere kjøretøy- og
drivstoffavgiftene helhetlig med sikte på endringer for å stimulere til bruk av ny
teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg. Det tas sikte på å kunne
presentere gjennomgangen for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett
2015.
I statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å frita leasing av elbiler og omsetning av
elbilbatterier for merverdiavgift. Fritaket reiser EØS-rettslige problemstillinger og
må notifiseres til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) før det kan innføres. Samtidig med
notifikasjonen av fritaket for leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier vil det
eksisterende merverdiavgiftsfritaket for omsetning av nye elbiler bli notifisert. Dette
har bidratt til at saken har blitt omfattende. Regjeringen har et klart mål om å innføre
merverdiavgiftsfritak for leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier.
Departementet har sett det nødvendig å gjøre et grundig forarbeid. Departementet er
nå i ferd med å sluttføre arbeidet med notifikasjonen og vil sende den til ESA i høst.
Fritaket vil bli iverksatt så snart ESAs godkjennelse foreligger.
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En mer effektiv offentlig sektor
Regjeringen foreslår å innføre en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform
fra og med 2015. – Vi vil forvalte skattebetalernes penger med respekt og
motarbeide sløsing med offentlige midler. Som i næringslivet er det også i
offentlig forvaltning et potensial for å bli mer effektiv. For å hente ut
potensialet må det stilles klare krav om mindre byråkrati og mer igjen for
skattebetalernes penger, sier finansminister Siv Jensen.
Den nye reformen vil gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom
for prioriteringer i statsbudsjettet. Reformen innebærer at deler av gevinstene fra
mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene tilbakeføres til fellesskapet gjennom
de årlige budsjettene. Den årlige overføringen settes til 0,5 prosent av alle driftsutgifter
som bevilges over statsbudsjettet. Samlet sett er overføringen som følge av reformen
beregnet til 1,4 milliarder kroner i 2015.
Kravet om mindre byråkrati og mer igjen for pengene vil gjelde det meste av statlig
forvaltning. Alle statlige virksomheter som har driftsbevilgning er omfattet av reformen,
også sektorer som er politisk prioritert. Regjeringen forutsetter at virksomhetene
gjennomfører tiltak for å bli mer effektive.
– For å oppnå en varig effekt må tiltakene være en del av en planlagt prosess.
Regjeringen vil derfor la dette inngå som en fast del av budsjettarbeidet framover.
Reformen vil stimulere forvaltningen til å avbyråkratisere og bruke ressurser mer
effektivt også i årene framover. OECD anbefalte Norge å vurdere en slik reform i 2013.
Nå gjennomfører Regjeringen, sier finansminister Siv Jensen, som også viser til at de
har tilsvarende ordninger i Sverige og Danmark.

Kommunikasjonsenheten
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse:
Akersg. 40

Telefon:
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Vil heve grensen for avgiftsfri import til 500 kroner
Regjeringen foreslår å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner.
Beløpsgrensen gjelder forsendelser av varer fra utlandet til privatpersoner i
Norge. – Dette er gode nyheter for forbrukere som handler varer fra utlandet
på nettet, sier finansminister Siv Jensen.
Dagens grense på 200 kroner har ikke vært endret på mange år. Samtidig som grensen
økes til 500 kroner, skal nå frakt- og forsikringskostnader regnes med i beløpsgrensen,
slik de alminnelige tollverdireglene er. Økt avgiftsfri grense er både en forenkling for
fraktselskapene og for forbrukerne. Det er på usikkert grunnlag anslått et provenytap
for staten på 180 millioner kroner påløpt i 2015.
Det er i dag en grense på 1 000 kroner for såkalt forenklet fortolling. Fraktselskaper kan
da benytte seg av en forenklet tollprosedyre. Regjeringen foreslår at grensen for
forenklet fortolling økes fra 1 000 til 3 000 kroner. Bruk av forenklet fortolling gir lavere
kostnad for transportøren, noe som kan føre til reduserte gebyrer for forbrukerne.
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0030 Oslo
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To ekspertutvalg om praktisering av handlingsregelen og flerårige
budsjetter
– Regjeringen har besluttet å sette ned to ekspertutvalg for å styrke det
finanspolitiske rammeverket og bidra til en mer effektiv bruk av offentlige
midler, sier finansminister Siv Jensen.
- Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk
av oljepenger, slik at fondet også kommer framtidige generasjoner til gode. Offentlige
midler skal forvaltes effektivt for å sikre innbyggerne mest mulig velferd, og på en måte
som viser respekt for skattebetalernes penger, sier finansminister Siv Jensen.
Utvalg for å vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruk av oljeinntekter
Regjeringen vil sette ned et utvalg som skal vurdere praktiseringen av retningslinjene
for bruken av oljeinntekter i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland,
utfordringene norsk økonomi står overfor på kort og lang sikt, samt hensynet til
kommende generasjoner. Utvalget skal vurdere behovet for å supplere retningslinjene
med tilleggsregler eller ved å understreke hensyn som bør tillegges særlig vekt ved
utformingen av finanspolitikken. Utvalget skal også vurdere hvordan det innenfor
rammene av retningslinjene i større grad kan tas hensyn til behovet for å fremme
vekstevnen i fastlandsøkonomien.
Kapitalen i pensjonsfondet er nå vesentlig større enn det lå an til for få år siden. I 2013
alene økte fondet med 1 200 milliarder kroner, og kapitalen utgjør nå mer enn to års
verdiskaping i fastlandsøkonomien. Med et stort fond kan banen for forventet
realavkastning, anslått til 4 prosent av fondet, endre seg mye fra ett år til det neste, og
den blir dermed mindre egnet som operativt mål for finanspolitikken på kort sikt. Dette
illustreres av dagens situasjon, der en rask tilbakevending til banen for forventet
fondsavkastning ville gitt en svært sterk økning i bruken av oljeinntekter over en kort
tidsperiode.
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Utvalget vil ledes av professor Øystein Thøgersen (Norges Handelshøyskole) og skal
legge fram sin rapport innen utgangen av juni 2015.
Utvalg for å vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere
skille mellom investeringer og drift i budsjettet
Staten legger beslag på en vesentlig del av samfunnets ressurser. Innenfor en helhetlig
budsjettprosess, hvor ulike tiltak vurderes opp mot hverandre, er det behov for et godt
beslutningsgrunnlag og forutsigbar finansiering av investeringer, slik at de kan
gjennomføres på et rasjonelt vis og gi de forventede resultater. Regjeringen vil sette ned
et utvalg som skal vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et
tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Utvalgets tilrådinger skal gi
et bedre beslutningsgrunnlag for statlige prioriteringer og fremme en effektiv bruk av
offentlige midler.
Utvalget vil ledes av direktør Øystein Børmer (Direktoratet for økonomistyring) og skal
levere sin rapport innen utgangen av november 2015.
Se www.statsbudsjettet.no for mandatene til utvalgene.
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Ny klagenemndsordning på skatteområdet
Regjeringen vil styrke klagebehandlingen på skatteområdet og
foreslår en ny landsdekkende Skatteklagenemnd med et eget
sekretariat. - Forslaget er et viktig skritt for å styrke skattyters
rettssikkerhet, sier finansminister Siv Jensen.
Det foreslås å lovfeste at Skatteklagenemnda skal være uavhengig og ikke
kunne instrueres, og at også Skatteklagenemndas sekretariat skal være faglig
uavhengig. Det stilles strengere krav til nemndsmedlemmenes kompetanse.
Regjeringen foreslår at det opprettes én samlet klagenemnd for skatt og
merverdiavgift – Skatteklagenemnda. Den skal erstatte dagens fem regionale
skatteklagenemnder, nemndene ved Sentralskattekontoret for storbedrifter
og Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Klagenemnda for
merverdiavgift.
Skatteklagenemnda forventes å få et stort antall saker til behandling, og
nemnda må deles i avdelinger. I utgangspunktet skal alle saker gå til
alminnelig avdeling som består av tre medlemmer. Ved uenighet skal saken
gå videre til stor avdeling med fem medlemmer og muntlig behandling.
Nemndas leder kan likevel bestemme at saker som er prinsipielle, har et
komplisert faktum eller som framstår som særlig tvilsomme kan gå rett til
behandling i stor avdeling. Slik kan enkle saker få en rask og enkel
behandling, mens saker som reiser tvil får en grundigere behandling.
Regjeringen foreslår at det opprettes et eget sekretariat underlagt
Skattedirektoratet som skal forberede sakene for nemnda. Det vil sikre at
klagesakene blir vurdert av nye saksbehandlere i et sekretariat som har
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distanse til tidligere avgjørelser. Sekretariatet skal ta stilling til alle sakene
som legges fram for nemnda. - For å sikre at nemndas reelle uavhengighet
ikke skal kunne trekkes i tvil, foreslår vi å lovfeste at departementet og
Skatteetaten ikke skal kunne instruere sekretariatet i faglige spørsmål, sier
finansminister Siv Jensen.
Nemnda kan i den enkelte sak bestemme at skattyter skal få møte i nemnda.
Skattyter skal imidlertid ikke ha rett til å møte i nemnda. En møterett i alle
saker vil gi lengre saksbehandlingstid og gjøre klageordningen betydelig
mer ressurskrevende.
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Faktaark
Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen
Svak, men tiltakende vekst hos Norges handelspartnere
Utviklingen i verdensøkonomien de siste årene illustrerer at det kan ta lang tid å
komme tilbake i normal gjenge etter en finanskrise. Særlig i euroområdet er det fortsatt
land som sliter med å rette opp ubalanser som bygget seg opp i forkant av og under
krisen. I mange land er utnyttelsen av produksjonskapasiteten lavere enn før krisen og
arbeidsledigheten høy.
Veksten i produksjonen i de tradisjonelle industrilandene ventes imidlertid å ta seg
forsiktig opp framover, understøttet av lave renter, bedre tilgang på kreditt og mindre
innstramminger i offentlige budsjetter. For Norges handelspartnere anslås veksten i BNP
til 2 prosent i 2014 og 2½ prosent i 2015. Dette er nær de anslagene som ble lagt til
grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Anslaget for neste år er på linje med
gjennomsnittet for de siste tjue årene.
Situasjonen er fortsatt usikker. Det siste året har utviklingen i Midtøsten og Ukraina
vært kilde til ny regional og geopolitisk uro. De restriktive økonomiske tiltakene mot
Russland, og landets mottiltak, kan dempe veksten hos våre handelspartnere. Også i
framvoksende økonomier har usikkerheten økt det siste året. Et markert tilbakeslag i
disse økonomiene vil trekke veksten i verdensøkonomien ned og gi lavere priser på
petroleum og andre råvarer. I euroområdet er det fare for at inflasjonen forblir lav lenge
eller at prisveksten blir negativ (deflasjon).
Litt lavere vekst i norsk økonomi
Siden årtusenskiftet har veksten i norsk økonomi blitt understøttet av en kraftig
oppgang i oljeprisen og lav vekst i prisene på enkelte importerte varer. Det har bidratt
til sterk oppgang i Norges realinntekt. Høy vekst i inntektene har sammen med lave
realrenter og høy opplåning bidratt til å trekke etterspørselen fra husholdningene opp.
Større 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 løftet vår evne til å produsere.
Flere utviklingstrekk peker nå i retning av at vi ikke kan forvente like høy vekst i årene
framover som det vi har sett de siste tiårene. Svakere impulser fra petroleumsnæringen
er ventet å bremse veksten i fastlandsøkonomien framover. Produktivitetsveksten har
vært lav de siste åtte årene. Dersom den ikke tar seg opp kan også det bremse veksten i
økonomien sammenliknet med hva vi har sett tidligere. Samtidig er lønnskostnadene
for næringslivet langt høyere i Norge enn i land vi konkurrerer med, selv om
svekkelsen av kronen gjennom fjoråret bidro til å lette situasjonen noe. Også
boligpriser og husholdningenes gjeld er kommet opp på svært høye nivåer.
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Svak utvikling i petroleumsinvesteringene er ventet å trekke veksten i
fastlandsøkonomien ned i år og neste år. Samlet sett anslås veksten i BNP for
Fastlands-Norge til 2,2 prosent i år og 2 prosent neste år. Det er lavere enn
gjennomsnittet for de siste fire tiårene på 2,6 pst. Sammenliknet med tallene i Revidert
nasjonalbudsjett 2014 er anslaget justert opp med ¼ prosentenhet for i år og justert ned
tilsvarende for neste år. Oppgangen i sysselsettingen er ventet å fortsette både i år og
neste år, men veksttakten er ventet å avta noe fra i fjor. Arbeidsledigheten ventes å
holde seg nær resultatet for fjoråret.
Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før
Mrd kroner1
2013
1234,5
658,1
681,9
208,3
185,6
147,0
108,0
2333,1
1170,8
570,4
322,1
155,9
847,9
508,1
3011,4
2314,0
2259,7

Privat konsum ..........................................................
Offentlig konsum .....................................................
Bruttoinvesteringer i fast kapital .............................
Herav: Oljeutvinning og rørtransport ......................
Bedrifter i Fastlands-Norge .........................
Boliger .........................................................
Offentlig forvaltning ....................................
Etterspørsel fra Fastlands-Norge2 ............................
Eksport ....................................................................
Herav: Råolje og naturgass ....................................
Tradisjonelle varer ....................................
Tjenester utenom olje og utenriks sjøfart..
Import ......................................................................
Herav: Tradisjonelle varer ....................................
Bruttonasjonalprodukt .............................................
Herav: Fastlands-Norge .........................................
Fastlands-Norge ekskl. el-forsyning .........
Andre nøkkeltall:
Sysselsetting, personer ............................................
Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå) ...........................
Årslønnsvekst ..........................................................
Konsumprisindeksen (KPI) .....................................
KPI-JAE ..................................................................
Råoljepris, kroner pr. fat3 ........................................
Driftsbalansen (pst. av BNP) ...................................
Bruttonasjonalinntekt, mrd. kroner ..........................
Tremåneders pengemarkedsrente, pst.4 ...................
Konkurransekursindeksen, årlig vekst i pst.5 ...........
Husholdningenes sparerate (nivå)6 ..........................
1
Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.
2
Utenom lagerendring.
3
Løpende priser.
4
Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i september.
5 Postivt tall angir svakere krone.
6
Husholdningenes sparing i prosent av disponibel inntekt.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

2013
2,1
1,8
8,4
17,1
0,2
6,4
9,9
2,5
-3,3
-7,7
0,4
5,5
2,9
2,5
0,6
2,0
2,2

2014
2,1
2,1
1,0
0,0
0,1
-2,0
9,4
2,0
2,2
0,9
3,1
3,5
2,3
1,4
1,8
2,2
2,2

2015
2,7
2,2
-0,9
-8,0
1,2
3,4
3,2
2,5
2,2
0,6
3,6
3,5
2,5
3,6
1,6
2,0
2,1

0,9
0,8
1,2
3,4
3,6
3,5
3,3
3¼
3,9
2,1
2,1
2,1
2,4
2,1
1,6
656
650
639
11,1
11,6
11,7
3060,2 3193,7 3318,2
1,8
1,7
1,7
3,0
5,4
1,9
9,0
9,3
9,5
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Nøkkeltall i budsjettet for 2015
Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for
bruk av oljeinntekter. Den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer
i kunnskap og infrastruktur, samt skattelettelser som fremmer vekst.
Budsjettet for 2015 har følgende hovedtrekk:
•

Et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 163,7 milliarder kroner. Det er en
økning på 17,3 milliarder 2015-kroner fra i år. Om lag hver niende krone som brukes
over offentlige budsjetter i 2015 vil hentes fra Statens pensjonsfond utland.

•

Bruken av oljeinntekter i 2015 utgjør 3,0 prosent av anslått kapital i Statens
pensjonsfond utland ved inngangen til 2015, mot 2,8 prosent i 2014.

•

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet tilsvarer 6,4 prosent av trend-BNP for
Fastlands-Norge. Det er ½ prosentenhet høyere enn i 2014. Budsjettimpulsen for
2015 er dermed på linje med det Regjeringen la opp til for 2014 i tilleggsproposisjonen i fjor høst.

•

En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 2,3 prosent, eller om lag
25 milliarder kroner. Den nominelle utgiftsveksten anslås til 5,3 prosent.

•

En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2014 til 2015 på 6,2 milliarder
kroner, eller 1,5 prosent realvekst. Kommunenes frie inntekter øker reelt med
4,4 milliarder kroner, tilsvarende 1,4 prosent. Veksten er i tråd med etablert praksis
regnet i forhold til inntektsnivået i 2014 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Regnet i forhold til oppdatert anslag på regnskap for 2014 øker de
samlede inntektene med 7,1 milliarder kroner og de frie inntektene med 5,3
milliarder kroner.

Hovedtallene i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond framgår av tabell 1.
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Tabell 1 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Milliarder kroner

Regnskap
2012

Anslag

2013

2014

2015

Totale inntekter ....................................................................
Inntekter fra petroleumsvirksomhet .............................
Skatter og avgifter ..................................................
Andre petroleumsinntekter ...................................
Inntekter utenom petroleumsinntekter ........................
Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge ...............
Andre inntekter.......................................................

1 290,7 1 291,8
421,1
378,7
232,7
206,4
188,4
172,3
869,6
913,1
807,4
849,0
62,2
64,0

1 272,2
335,2
178,3
156,9
937,1
879,0
58,1

1 328,9
342,0
173,6
168,4
987,0
919,8
67,2

Totale utgifter .......................................................................
Utgifter til petroleumsvirksomhet .................................
Utgifter utenom petroleumsvirksomhet .......................

996,1 1 063,1
25,6
33,6
970,5 1 029,5

1 124,8
38,0
1 086,8

1 199,2
38,0
1 161,2

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til
Statens pensjonsfond utland ................................................
Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten .......

294,6
395,5

228,7
345,2

147,4
297,2

129,7
304,0

= Oljekorrigert overskudd.................................................
+ Overført fra Statens pensjonsfond utland .....................

-100,9
104,6

-116,5
117,3

-149,8
149,8

-174,2
174,2

= Overskudd på statsbudsjettet ........................................
+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland ...................
+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens
pensjonsfond ...................................................................

3,7
290,9

0,9
227,8

0,0
147,4

0,0
129,7

115,3

131,1

161,7

178,3

= Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens
pensjonsfond ...................................................................

409,9

359,8

309,1

308,0

Memo:
Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland1 .............
Markedsverdien av Statens pensjonsfond1 ........................
Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner1 ..............

3 825
3 970
5 467

5 032
5 200
5 749

5 545
5 724
6 038

6 015
6 206
6 313

-

1

Ved utgangen av året.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

22

Faktaark
Statens inntekter og utgifter
I 2015 er statens samlede inntekter beregnet til 1 329 milliarder kroner og samlede
utgifter til 1 199 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.
Holdes også petroleumsvirksomheten utenom, er inntektene 987 milliarder kroner og
utgiftene 1 161 milliarder kroner.
Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 342 milliarder
kroner i 2015. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 38 milliarder kroner.
Forskjellen mellom inntekter og utgifter gir en netto kontantstrøm fra
petroleumsvirksomheten på 304 milliarder kroner, som i sin helhet overføres til Statens
pensjonsfond utland. Utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten har
statsbudsjettet et underskudd på 174 milliarder kroner. Dette oljekorrigerte
underskuddet 1 dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland.
Figur 1. Inntektene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner

Skatt på formue
og inntekt (259
mrd. kroner,
20 pst.)

Andre inntekter
(170 mrd. kroner,
13 pst.)

Merverdiavgift
(256 mrd. kroner,
19 pst.)

Petroleumsinntekter (342
mrd. kroner,
26 pst.)

Arbeidsgiver- og
trygdeavgift (302
mrd. kroner,
23 pst.)

De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeidsgiver- og trygdeavgift, skatt på
formue og inntekt og merverdiavgift. Disse inntektene utgjør til sammen 87 prosent av
statsbudsjettets inntekter i 2015, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet
til blant annet kjøretøy, tobakk og alkohol, og renteinntekter og aksjeutbytte.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 164 mrd. kroner. I beregningen av det
strukturelle underskuddet korrigeres det bl.a. for virkningene av økonomiske svingninger på skatter,
avgifter, renter og ledighetstrygd.
1
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Utgiftene på 1 199 milliarder kroner er fordelt på en rekke formål. De går både til drift,
investeringer og overføringer. Figur 2 viser de største utgiftskategoriene.
Figur 2. Utgiftene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner
Andre utgifter
(241 mrd. kroner,
20 pst.)
Lønns- og
driftsutgifter i
staten (170 mrd.
kroner, 14 pst.)
Helseforetak,
høyere utdanning
og fagskoler
(164 mrd. kroner,
14 pst.)

Ytelser fra
folketrygden (419
mrd. kroner, 35
pst.)

Overføring til
kommuner og
fylker (206 mrd.
kroner, 17 pst.)

De største utgiftene er:
• Ytelser fra folketrygden, blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger,
foreldrepenger og enkelte helsestønader.
• Overføringer til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant
annet barnehage, skole og helse og omsorg. Dette omfatter både
rammeoverføringer og øremerkede tilskudd.
• Lønns- og driftsutgifter i staten. Større utgifter i denne kategorien er Forsvaret,
politiet, Arbeids- og velferdsetaten, samferdselssektoren og øvrige direktorater.
• Utgifter til høyere utdanning og fagskoler og tilskudd til helseforetakene.
Kategorien andre utgifter i figur 2 gjelder blant annet overføringer, som internasjonal
bistand, barnetrygd, jordbruksavtalen og næringsstøtte. Den omfatter også
investeringer og renter på innenlandsk statsgjeld.
Tabellen nedenfor viser en mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene i
Regjeringens budsjettforslag for 2015. Beløpene i tabellen inkluderer ikke
lånetransaksjoner eller petroleumsvirksomheten. Det vises til Prop. 1 S (2014-2015) for
en nærmere omtale av statens inntekter og utgifter.
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Tabell. Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2015, utenom lånetransaksjoner og
petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)
Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

987,0

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

919,8

Skatt på formue og inntekt

259,2

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

301,7

Merverdiavgift

256,2

Avgifter på tobakk og alkohol

19,8

Avgift på bil, bensin mv.

47,7

Elektrisitetsavgift

8,4

Tollinntekter

3,2

Andre avgifter

23,6

Inntekter av statens forretningsdrift
Renter og aksjeutbytte
Andre inntekter

2,1
31,6
33,4

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

1 161,2

Sum folketrygden
Alderspensjon
Sykepenger
Øvrige sosiale formål

418,6
190,2
39,6
127,6

Helsetjenester

29,0

Foreldrepenger

19,0

Arbeidsliv

13,2

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner
Regionale helseforetak
Transport og kommunikasjon
Forsvaret
Høyere utdanning og fagskoler
Offisiell utviklingshjelp1
Barnetrygd og kontantstøtte
Politi og påtalemyndighet
Jordbruksavtalen
Renter på statsgjeld
Andre utgifter
Oljekorrigert overskudd

152,7
131,7
54,1
43,8
32,3
31,4
17,0
15,3
14,3
12,9
237,0
-174,2

1. Den ODA-godkjente offisielle utviklingshjelpen inkluderer i tillegg midler til NORFUND (grunnfondskapital ved investeringer i
utviklingsland) og utgifter til merverdiavgift til bistandsformål (som budsjetteres under Finansdepartementet).
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Formuesskatt
Regjeringen foreslår netto lettelser i formuesskatten på om lag 4,1 milliarder kroner
påløpt og 3,2 milliarder kroner bokført i 2015.
Regjeringen reduserte satsen i formuesskatten fra 1,1 prosent. til 1 prosent i budsjettet
for 2014. Den effektive skattesatsen på sparing for dem som betaler formuesskatt, kan
imidlertid fortsatt bli høy. Regjeringen foreslår å redusere den statlige satsen i
formuesskatten med 0,25 prosentheter i 2015. Samlet formuesskattesats (inkludert den
kommunale satsen) blir med dette 0,75 prosent. I tillegg økes bunnfradraget i
formuesskatten fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner (2,4 millioner kroner for
ektepar). Forslaget gjør det mer lønnsomt å spare og kan gjøre det lettere å finansiere
investeringer for bedrifter som er avhengig av norsk egenkapital.
Videre innebærer forslaget noen endringer i verdsettingen av enkelte typer fast
eiendom. Både næringseiendom og sekundærbolig, inkludert boliger som leies ut i
næringsvirksomhet, har i dag en verdsettingsrabatt tilsvarende 40 prosent av
markedsverdi, mens blant annet børsnoterte aksjer verdsettes til full markedsverdi. Slik
forskjellsbehandling er problematisk. En mer lempelig beskatning av fast eiendom kan
føre til overinvestering i slik eiendom og redusere den samlede avkastningen av
investeringene.
Regjeringen foreslår å redusere verdsettingsrabatten for næringseiendom og
sekundærboliger utover den først anskaffede sekundærboligen til 20 prosent Man skal
fortsatt kunne eie én sekundærbolig med dagens verdsettingsrabatt på 40 prosent. I de
tilfeller der skattyter har flere sekundærboliger, er det altså den først anskaffede
sekundærboligen som fortsatt skal ha 40 prosent verdsettingsrabatt. For
næringseiendom og sekundærboliger som får redusert verdsettingsrabatt, økes
sikkerhetsventilen (som skal sikre at ingen eiendommer får en uforholdsmessig høy
ligningsverdi) fra 72 prosent av markedsverdi til markedsverdi. Verdsettingen av
primærbolig og fritidseiendom endres ikke.
Mer informasjon i Prop. 1 LS (2014-2015) punkt 3.1.
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Overgangsregler ved ny uføretrygd
1. januar 2015 trer ny uføretrygd i kraft. Uførereformen skal gjøre det lettere og mer
oversiktlig å kombinere uføretrygd og arbeidsinntekt. Også dagens uførepensjonister
skal overføres til nytt regelverk.
Den nye uføretrygden skal skattlegges som lønn. For å kompensere for økt skatt blir
den nye uføretrygden høyere enn dagens uførepensjon. Konverteringsprinsippet som
Stortinget har sluttet seg til, innebærer at de som mottar 100 prosent uførepensjon fra
folketrygden, beholder samme nivå på ytelsen etter skatt. Nye skatteregler kan likevel
gjøre at en del uførepensjonister får høyere eller lavere netto inntekt etter skatt,
avhengig av hvilke fradrag og andre inntekter de har.
I dag skattlegges uførepensjonister med uføregrad på minst 2/3 etter
skattebegrensningsregelen. Når alminnelig inntekt (bruttoinntekt fratrukket
minstefradrag og rentefradrag med mer) pluss et formuestillegg overstiger en gitt
beløpsgrense, skattlegges man med 55 prosent av overstigende inntekt så lenge dette
lønner seg framfor vanlige skatteregler. Fra og med 2015 oppheves
skattebegrensningsregelen for uføre. Den ble avviklet for AFP- og alderspensjonister
fra 2011 og for nye mottakere av overgangsstønad fra 2014.
Skattebegrensningsregelen innebærer at uførepensjonister med lav inntekt ikke betaler
skatt. Disse får dermed heller ikke utnyttet inntektsfradrag (for eksempel
rentefradrag). På den andre siden har personer med noe høyere inntekt en meget høy
marginalskatt (55 prosent). Det gir særlig høy verdi av inntektsfradrag. Ved overgang
til ordinære skatteregler fra 2015 vil verdien av inntektsfradrag for de aller fleste bli 27
prosent. En gruppe som dermed kan få lavere inntekt etter skatt, er uførepensjonister
med store renteutgifter.
Oppheving av skattebegrensningsregelen for uføre er en nødvendig og ønskelig del av
uførereformen. Regjeringen foreslår likevel å innføre en overgangsordning for
uførepensjonister som får en betydelig nedgang i netto inntekt etter skatt på grunn av
lavere skatteverdi av inntektsfradrag. En overgangsordning vil gi denne gruppen noe
tid til å tilpasse seg omleggingen.
Overgangsordningen utformes som et individuelt beregnet skattefradrag for skattytere
som både har mottatt uførepensjon fra folketrygden i 2014 og ny uføretrygd i 2015.
Skattefradraget beregnes ved å sammenligne inntekt etter skatt med dagens
uførepensjon og ny uføretrygd. Ordningen avgrenses til uførepensjonister som er
omfattet av skattebegrensningsregelen, og som har negativ kapitalinntekt.
Skattefradraget for 2015 settes lik beregnet nedgang i nettoinntekt fratrukket 6 000
27

kroner. Maksimalt skattefradrag settes til 20 000 kroner. Skattefradraget trappes ned
jevnt for 2016 og 2017. Fra og med 2018 gis det ikke skattefradrag. Departementet
anslår at i underkant av 50 000 uførepensjonister vil få skattefradrag i 2015.
Mer informasjon i Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015 punkt 3.6.
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Økt beløpsgrense for registrering i Merverdiavgiftsregisteret
Regjeringen foreslår å heve den generelle beløpsgrensen for registrering i
Merverdiavgiftsregisteret fra 50 000 til 150 000 kroner. Det gjør at et stort antall små
virksomheter slipper å forholde seg til de administrative forpliktelsene som følger av
merverdiavgiftssystemet. Dette gir reduserte administrative kostnader for
virksomhetene og for Skatteetaten. For næringslivet er hevet beløpsgrense anslått å gi
om lag 90 millioner kroner i reduserte administrative kostnader per år. Endringen er et
viktig bidrag i regjeringens arbeid for å forenkle regelverket og å redusere
administrative byrder.
Beløpsgrensen i merverdiavgiftsloven medfører at virksomheter skal registreres i
Merverdiavgiftsregisteret dersom de har omsetning på 50 000 kroner i løpet av en
tolvmånedersperiode. Dette gir virksomhetene en plikt til å ilegge utgående
merverdiavgift på omsetningen og rett til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift.
Mange små virksomheter har større fradrag enn utgående merverdiavgift. Det vil si at
virksomhetene mottar en utbetaling fra staten. En heving av beløpsgrensen vil øke
provenyet med om lag 125 millioner kroner påløpt og 100 millioner kroner bokført i
2015.
Merverdiavgiftsloven har justeringsregler som kan medføre en plikt for virksomheter
som blir slettet, til å foreta en forholdsmessig tilbakebetaling av tidligere fradragsført
merverdiavgift på anskaffede kapitalvarer. Tilbakebetalingskravet kan oppfattes som
urimelig. Regjeringen foreslår derfor en overgangsregel som skjermer virksomhetene
mot en slik plikt til å tilbakebetale forholdsmessig merverdiavgift som er fradragsført.
Mer informasjon i Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 6.

29

Faktaark
Mer nøytral merverdiavgift
Nøytral merverdiavgift i staten
Regjeringen innfører en ordning med nettoføring av merverdiavgiften i ordinære statlige
forvaltningsorgan fra 1. januar 2015. Regjeringen utreder også en ordning som kan
nøytralisere merverdiavgiften for helseforetakene med sikte på innføring 1. januar 2016.
Bakgrunnen er at statlig sektor er utenfor mva.-systemet og derfor ikke har fradragsrett
for merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Merverdiavgiften skaper
dermed en konkurransevridning ved at staten kan produsere tjenester med egne ansatte
uten merverdiavgift, mens kjøp fra private tilbydere blir belastet med merverdiavgift.
En nøytralisering av denne merverdiavgiften vil bidra til at private aktører lettere kan
konkurrere om å løse oppgaver som staten selv utfører i dag. På den måten sørger vi for
at de statlige tjenestene blir produsert så effektivt som mulig. Nettoføringsordningen
innebærer at forvaltningsorganene ikke belastes merverdiavgift for utgifter på sine
budsjetter og regnskaper, men fører mva.-utgiftene på et sentralt kapittel og post for
merverdiavgift. De ordinære statlige forvaltningsorganene omfatter i hovedsak
departementer og underliggende etater.
Forvaltningstjenester i borettslag
Regjeringen foreslår å fjerne unntaket for merverdiavgift på omsetning av
forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag fra 1. januar 2015.
Forslaget vil bidra til at eksterne tilbydere av forvaltningstjenester overfor borettslag
kan konkurrere på like vilkår som boligbyggelagene. Forslaget vil også forenkle
regelverket og gi noe lavere administrative kostnader. Endringen anslås å øke statens
inntekter med om lag 50 millioner kroner påløpt og 40 millioner kroner bokført i 2015.
Forslaget har vært på høring. De fleste høringsinstansene er positive til forslaget.
Leasing og utleie av personkjøretøy
Merverdiavgiftspliktige virksomheter kan fradragsføre inngående merverdiavgift på
personkjøretøy som brukes til utleie og persontransport mot vederlag. For å unngå at
kjøretøyene selges uten merverdiavgift kort tid etter registering, må det tilbakebetales
forholdsmessig merverdiavgift dersom kjøretøyene selges innen tre år. Mange av
forutsetningene som dagens bindingstid ble beregnet ut fra i 1998, er endret. Blant
annet er rentenivået betydelig redusert. Dagens bindingstid på tre år gir i dag
leasingbiler en skattemessig fordel.
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Departementet foreslår å øke bindingstiden til fire år fra 1. januar 2015. Det foreslås en
høyere avskrivning av merverdiavgiften det første året enn de tre påfølgende årene.
Dermed blir avskrivningen mer i tråd med verdifallet på kjøretøyet. Kjøretøy som selges
innen 1 ½ år får en avgiftslettelse. Avgiftsbelastningen vil øke dersom kjøretøyet
beholdes lenger. Kjøretøy anskaffet før 1. januar 2015, og kjøretøy det er inngått kjøpseller leasingavtale for før forslaget ble gjort kjent, foreslås skjermet fra de nye reglene
og vil fortsatt ha tre års bindingstid. Endringen anslås å øke statens inntekter med om
lag 200 millioner kroner påløpt og 165 millioner kroner bokført i 2015.
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Utvidelse av a-ordningens virkeområde
Regjeringen foreslår at arbeidsgivere på Svalbard, samt norske arbeidsgivere som har
arbeidstakere på Jan Mayen og bilandene, bør omfattes av a-ordningen som innføres fra
1. januar 2015.
Formålet med a-ordningen er i første rekke å forenkle arbeidsgiveres rapportering om
ansettelses- og inntektsforhold til Skatteetaten, NAV og SSB ved at man unngår
dobbeltrapportering til flere etater. I dag baseres mange av disse tjenestene på
opplysninger som meldes inn en gang i året, gjennom lønns- og trekkoppgavene til
Skatteetaten. Ved at opplysningene etter ny ordning skal leveres månedlig, får de
involverte etatene tilgang til ferskere og mer oppdaterte opplysninger.
I Prop. 112 L (2011-2012) la departementet ikke fram forslag om at ordningen også
skulle gjelde for arbeidsgivere på Svalbard. Departementet uttalte at spørsmålet burde
utredes nærmere og høres, og eventuelt fremmes på et senere tidspunkt, se Prop. 112 L
(2011-2012) punkt 9.7.4.2.
Regjeringen mener at a-ordningen vil også være forenklende for arbeidsgiverne på
Svalbard, da en videreføring av dagens innrapporteringsordning vil medføre en
ytterligere informasjonsutveksling med NAV, SSB og Skatteetaten. Innføring av aordningen vil også føre til at opplysningene i Aa-registeret blir mer korrekte og
oppdaterte, som vil ha betydning både for arbeidsgiver, arbeidstaker og etaten.
Regjeringen foreslår derfor at arbeidsgivere på Svalbard, samt norske arbeidsgivere
som har arbeidstakere på Jan Mayen og de norske bilandene bør omfattes av aordningen.
Forslaget innebærer at frist for innrapportering av opplysninger om lønn, ansettelser og
trekk blir månedlig. Forslaget berører ikke de særlige ordningene som gjelder visse
skattytergrupper med hjemmel i Svalbardskatteloven § 4-9, eller den særskilte praksis
som gruveselskapet Trust Arktikugol har fulgt med forenklet felles skatteoppgjør og
begrenset oppgaveplikt etter Svalbardskatteloven § 6-3.
Mer informasjon i Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll kapittel 15.
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Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper
Regjeringen foreslår en rekke forenklinger i skattereglene for deltakerlignede
selskaper (ansvarlige selskap, kommandittselskap, indre selskap og partrederi).
Endringene vil gjøre det lettere for skattyterne og deres hjelpere (regnskapsførere mv.)
og vil gi en mer effektiv og korrekt ligningsbehandling. Ligningsskjemaene vil bli
betydelig enklere og omfang og antall vil bli redusert. Samtidig vil regelverket bli mer
konsekvent.
Skattereglene for deltakerlignede selskaper bidrar til økonomisk likebehandling av
ulike virksomhetsformer, men reglene er svært kompliserte.
De foreslåtte endringene er et ledd i Regjeringens arbeid med å forenkle regelverket og
redusere skjemaveldet. De fleste deltakerlignede selskaper er små, og har et fåtall
deltakere. Det er ikke ønskelig at slike virksomheter skal bruke betydelige ressurser på
å forholde seg til et unødvendig komplisert regelverk. Endringene vil legge til rette for
at næringsdrivende i slike selskaper kan bruke mer tid på å skape verdier, og mindre
tid og ressurser på å fylle ut ligningsskjemaer med vedlegg.
Hovedprinsippene i gjeldende ligningsmåte skal videreføres: Det skal fortsatt
gjennomføres deltakerligning etter en nettometode, og uttaksbeskatning etter
deltakermodellen. Men innenfor disse rammene foreslås en rekke forenklingstiltak.
Følgende endringer foreslås:
•

Stedbunden skattlegging: Etter dagens regler skal personer som utgangspunkt
skattlegges til hjemkommunen, men det gjelder særregler om skattlegging til
andre kommuner i ulike situasjoner (stedbunden skattlegging). Stedbunden
skattlegging gjør deltakerligning mye mer komplisert og arbeidskrevende. Det
foreslås at personers inntekt fra deltakerlignet selskap alltid skal skattlegges til
bostedskommunen.

•

Inntektssamordning for kommandittister og stille deltakere: I motsetning til andre
deltakere i deltakerlignet selskap, har kommandittister og stille deltakere et
begrenset ansvar for selskapsforpliktelser. Det foreslås at slike deltakere ikke
lenger skal kunne trekke fra slikt selskapsunderskudd i alminnelig inntekt fra
andre kilder. I stedet skal underskuddet framføres til fradrag i framtidig inntekt
fra selskapet eller gevinst ved realisasjon av andel i selskapet. Skattleggingen av
kommandittister/stille deltakere blir dermed mer lik skattleggingen av
aksjonærer. Endringen vil virke forenklende, og kompliserte regler om
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fradragsbegrensning kan oppheves. Endringen vil også effektivt motvirke
uønsket skatteplanlegging.
•

Reglene om gjennomsnittsligning av skogbruk og reindrift endres slik at
gjennomsnittsligning ikke gjennomføres når virksomheten drives av selskap
(men bare for enkeltpersonforetak). For selskap har gjennomsnittsligning liten
økonomisk betydning, men er likevel svært komplisert å gjennomføre.

•

Innskuddsmåling forenkles. Etter gjeldende regler måles deltakerens innskudd i
selskapet hvert kvartal, som ledd i beregningen av skjermingsfradrag. Erfaring
viser at det er vanskelig å ta stilling til innskuddets størrelse inne i en
regnskapsperiode. Det foreslås at innskudd i stedet skal måles en gang per år, til
innskuddets verdi ved utgangen av året.

•

Ektefeller som er deltakere i deltakerlignet selskap, skal i større grad behandles
som selvstendige deltakere i deltakerlignet selskap. I dag blir ektefeller i stor
grad identifisert med hverandre når de er deltakere i deltakerlignet selskap.
Endringene vil virke forenklende og gi større samsvar mellom skatteretten og
selskapsretten.

•

Det foreslås egne regler om skattemessig oppløsning av deltakerlignet selskap
uten aktivitet. De foreslåtte endringene vil kunne gi bedre ressursutnyttelse i
Skatteetaten, virke klargjørende for skattyterne og bidra til opprydding i
skattyterregisteret.

•

Det skal benyttes en lavere tilleggsskattesats i de tilfellene det foreligger
opplysningssvikt fra deltaker i deltakerlignet selskap, men hvor korrekte
opplysninger er gitt fra selskapet. Satsen skal være 10 prosent.

•

Det foreslås en endring i reglene om offentliggjøring av skattelister som
innebærer at personlige deltakere ikke vil stå oppført i skattelistene med en
høyere inntekt fra selskapsforholdet enn deres faktiske overskuddsandel og
eventuell gevinst ved realisasjon av andelen. I dag gjør beregningstekniske
forhold at alminnelig inntekt i skattelisten kan overstige den faktiske inntekten.

Endringene foreslås som utgangspunkt gjort gjeldende fra og med inntektsåret 2015,
men med enkelte unntak og overgangsregler.
Mer informasjon i Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015 kapittel 4.
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Faktaark
Fjerning av klasse 2 for ektepar
Personlige skattytere lignes som hovedregel hver for seg i skatteklasse 1. Ektefeller
kan også lignes under ett i skatteklasse 2 dersom dette samlet sett gir lavere skatt. I
skatteklasse 2 er personfradraget større enn i klasse 1. Å bli lignet i klasse 2 er
skattemessig gunstig hvis den ene ektefellen har for lav inntekt til å få utnyttet sitt eget
personfradrag. Fordelen avtar med økning i inntekten til ektefellen med lav inntekt.
I 2014 ble maksimal skattefordel av å bli lignet i klasse 2 om lag halvert til i underkant
av 6 300 kroner i 2014 (mot 13 200 kroner i 2013). I 2012 ble om lag 145 000 ektepar
lignet i klasse 2. Det anslås at om lag 70 000 ektepar ville blitt lignet i klasse 2 i 2015
uten regelendring (under 10 prosent av alle ektepar).
Skatteklasse 2 medfører i praksis at ektefellen som har inntekt, får lavere skatt enn
andre skattytere fordi den andre ektefellen ikke har inntekt. Ordningen svekker
dermed arbeidsinsentivene til mange hjemmeværende fordi skattefordelen forsvinner
dersom den hjemmeværende begynner i lønnet arbeid. Blant de aller fleste ekteparene
som lignes i klasse 2, er det kvinnen som er hjemmeværende. Å fjerne klasse 2 kan
derfor fremme likestilling og er særlig viktig for integreringen. Yrkesdeltagelsen blant
kvinner i innvandrergruppene er lav. Om lag 70 prosent av alle ektepar i alderen 17–61
år som ble lignet i klasse 2 i 2012, bestod av minst én innvandrer. Klasse 2 gjør det
vanskeligere å øke den lave yrkesdeltakelsen blant kvinner i innvandrergrupper.
Skatteklasse 2 er heller ikke tilpasset dagens ulike samlivsformer. En som forsørger sin
samboer, får ikke personfradrag i klasse 2, mens en gift person i tilsvarende situasjon
blir lignet i klasse 2.
Regjeringen foreslår å fullføre utfasingen av skatteklasse 2 for ektepar i 2015.
Ekteparene som hadde de største fordelene av klasse 2, har nå fått redusert denne
fordelen i 2014, noe som vil gjøre overgangen lettere. Det kreves en beskjeden
arbeidsinnsats for den hjemmeværende for å kompensere for skatteøkningen.
Mer informasjon i Prop. 1 LS (2014-2015) punkt 3.4.
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Faktaark
Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale i skatte- og
avgiftslovgivningen
Regjeringen foreslår tilpasninger til fem års oppbevaringstid i skatte- og
avgiftslovgivningen som følge av at kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale
etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år.
I bestemmelser som forutsetter at skatt eller avgift skal kunne beregnes eller endres på
grunnlag av dokumentasjon som er eldre enn fem år, skjer tilpasningen ved at det ikke
gis regler om lengre oppbevaringstid enn fem år. Konsekvensen er da at den nye
bestemmelsen om fem års oppbevaringstid i bokføringsloven vil gjelde.
Skatte- og avgiftslovgivningen har også egne regler om lengre oppbevaringstid.
Regjeringen foreslår her at oppbevaringstiden for dokumentasjon av opplysning om
eierinteresser i utenlandske selskap og for transaksjonsoversikt, for tilbyder i forenklet
registreringsordning, settes ned fra ti til fem år. Av kontrollhensyn foreslår Regjeringen
å videreføre dagens tiårsfrist for oppbevaring av dokumentasjon av prisfastsettelsen av
kontrollerte transaksjoner og mellomværender.
Videre foreslås det at skattekontoret i forbindelse med skatte- og avgiftskontroll skal
kunne pålegge skatte- og avgiftspliktige som er bokføringspliktige å oppbevare
primærdokumentasjon lengre enn fem år. Det foreslås å gi klagerett over pålegg om
lengre oppbevaringstid.
Lovendringene har vært på høring uten at det kom substansielle merknader. Det
arbeides også med forskriftsendringer som vil utfylle reglene om forkortet
oppbevaringstid. Disse er ventet senere i høst.
Endringene foreslås å tre i kraft 1. januar 2015.
Mer informasjon i Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015 kapittel 14.
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