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Budsjett 2013:

Regjeringen investerer i velferd og arbeid
Regjeringens budsjettforslag for 2013 er godt tilpasset en økonomisk
situasjon med stor internasjonal uro. - Ved å holde igjen på
oljepengebruken trygger vi arbeidsplassene i konkurranseutsatte
bedrifter, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Innenfor disse
rammene styrker Regjeringen velferden og legger til rette for
framtidig verdiskaping og vekst.
God fart i norsk økonomi
Mens veksten hos våre handelspartnere er beskjeden og usikkerheten stor,
preges norsk økonomi av markert oppgang. Norsk økonomi går inn i 2013
med mindre ledig kapasitet enn det så ut til for et halvt år siden. Oppgangen
understøttes av høy oljepris og lav rente. Sysselsettingen har vokst raskere
enn ventet, og arbeidsledigheten er lav. Kontrasten er stor til situasjonen for
de fleste av våre handelspartnere. Kombinasjonen av store
budsjettunderskudd, høy ledighet og lav økonomisk vekst gjør situasjonen
krevende i mange land.
Regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av oljeinntekter i
norsk økonomi. Det bidrar til forutsigbarhet og gir handlingsrom til å møte
uforutsette hendelser i framtiden.
På denne bakgrunn legger Regjeringen opp til et om lag nøytralt budsjett for
2013, det vil si at bruken av oljeinntekter vokser om lag i takt med
verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Regjeringens forslag til budsjett gir en
bruk av oljeinntekter på vel 125 milliarder kroner neste år. Det er 26
milliarder kroner under 4-prosentbanen og utgjør 3,3 prosent av anslått
kapital i Statens pensjonsfond utland.
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- Nå er det ikke tid for å tråkke på gasspedalen. Vi legger vekt på at
budsjettet for 2013 ikke må bidra til pressproblemer i norsk økonomi. Det vil
gi fare for at veksten i lønninger og bolig- og eiendomspriser skyter
ytterligere fart og gjøre det enda vanskeligere for konkurranseutsatt sektor.
Ved å holde orden i økonomien har vi lagt til rette for nye arbeidsplasser og
holdt arbeidsledigheten lav. Siden 2005 er det skapt om lag 340 000 nye
arbeidsplasser, og to av tre har kommet i privat sektor, sier finansministeren.
Rom for satsinger
I budsjettforslaget for 2013 prioriterer Regjeringen samferdsel, forskning,
samfunnssikkerhet og beredskap. - Vi bedrer kvaliteten på
fellesskapsløsningene ved å styrke kommuneøkonomien og helse- og
omsorgssektoren, sier finansministeren.
•

•

•

•

•

Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens
inntekter på 6,8 milliarder kroner. Det tilsvarer 1,8 prosent. Av den
samlede veksten er 5 milliarder kroner økte frie inntekter.
Bevilgningene til veg-, jernbane- og kystformål under Nasjonal
transportplan øker med 3,4 milliarder kroner i 2013. Regjeringen
overoppfyller planrammen for 2010-2013 med 1,5 milliarder kroner.
Regjeringen foreslår at sykehusene reelt skal få 1,95 milliarder kroner
mer til drift. Det betyr vel 2 prosent fullfinansiert vekst til
pasientbehandling. Regjeringen foreslår å styrke dagtilbudet til
demente med 100 millioner kroner, samt 88 millioner kroner til 1750
heldøgns omsorgsplasser.
Regjeringen foreslår 1,4 milliarder kroner mer til forskning. Dette gir
en anslått forskningsinnsats på 27 milliarder kroner og en samlet
realvekst på 32 prosent under denne Regjeringen. Det legges til rette
for 3 250 flere studieplasser og bygging av 1 000 nye studentboliger.
Grunnopplæringen styrkes med 483 millioner kroner.
Regjeringen styrker samfunnsikkerheten og beredskapen betydelig.
Regjeringen vil legge til rette for at nye redningshelikoptre skal kunne
leveres i perioden 2016-2020 og tar sikte på kontraktsinngåelse i 2013.
Regjeringen vil øke bevilgninger til dagens redningshelikoptre slik at
beredskapen kan opprettholdes fram til nye redningshelikoptre er på
plass. Det foreslås også å øke bevilgningene til IKT i politiet og til
ansettelser av nyutdannende polititjenestemenn. Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap og Justis- og
beredskapsdepartementet styrkes.
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•

•

•

Regjeringen følger opp målet for bistand og foreslår en bevilgning
tilsvarende 1 prosent av anslått bruttonasjonalinntekt. Det gir en
økning av bistandsbudsjettet på 2,4 milliarder kroner.
Kulturløftet om at 1 prosent av statsbudsjettets utgifter skal gå til
kulturformål innen 2014 i rute. Bevilgningene som inngår i løftet øker
med 889 millioner kroner. Momskompensasjonen til frivillighet øker
med vel 320 millioner kroner.
Regjeringen fortsetter innsatsen for å forbedre og fornye offentlig
sektor. Med bevilgningen til EDAG og Altinn på til sammen 413
millioner kroner gjør vi kontakten med det offentlige enklere.
Regjeringen foreslår 736 millioner til et IKT-moderniseringsprosjekt i
Arbeids- og velferdsetaten.

Skattesystemet forbedres og gebyrer reduseres
Regjeringen holder skatteløftet, slik at skattenivået fortsatt er på 2004-nivå.
Det legges ikke opp til større systemendringer i årets skatte- og
avgiftsopplegg, men Regjeringen foreslår viktige forbedringer på enkelte
områder. Blant annet demper Regjeringen insentivene til å plassere penger i
eiendom ved å øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig
fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi.
Samtidig foreslår Regjeringen å øke bunnfradraget i formueskatten fra
750 000 kroner til 870 000 kroner. Dermed vil 50 000 færre betale
formueskatt i 2013 og andelen skattytere som betaler formueskatt blir
redusert til 16 prosent.
- Vi reduserer sektoravgifter og overprisede gebyrer med om lag 565
millioner kroner, herunder tinglysningsgebyret. Samlet har vi siden 2007
redusert overprisede gebyrer med 1,2 milliarder kroner, sier Sigbjørn
Johnsen.
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Pressemelding
Nr.:

33/2012

Dato:

08.10.2012

Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2013
Overprisede gebyrer
Regjeringen reduserer gebyrene for tinglysing i fast eiendom betydelig. Gebyret på
tollkredittdeklarasjoner blir redusert til kostnadsriktig nivå. Sektoravgifter og
overprisede gebyrer reduseres samlet sett med om lag 565 millioner kroner påløpt i
2013. I perioden 2007 til 2013 er samlet reduksjon av gebyrer 1,2 milliarder kroner.
Se pressemelding 34/2012 og Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 13.
Formuesskatt
Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig i
formuesskatten fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi. Den skattemessige
favoriseringen av investeringer i eiendom framfor sparing i bedrift og bank reduseres.
Det vil dempe insentivene til å plassere penger i flere boliger for å spare skatt, og
dermed gi et bidrag til å redusere prispresset på bolig.
Utvidelsen av skattegrunnlaget finansierer en økning av bunnfradraget i
formuesskatten fra 750 000 kroner til 870 000 kroner. Ektepar får dermed et samlet
bunnfradrag på 1 740 000 kroner. Andel skattytere som vil betale formuesskatt i 2013,
anslås til 16 prosent. Det er en nedgang fra 33 prosent i 2005. Forslaget styrker
omfordelingen gjennom skattesystemet.
Se pressemelding 36/2012 og Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll punkt 3.1.
Skatt på arbeid og aksjeinntekt
Satsstrukturen i lønnsbeskatningen og skattesatsen på aksjeinntekter opprettholdes.
Etter skattereformen i 2006 er det små forskjeller i høyeste marginalskatt på
aksjeinntekt og arbeidsinntekt.
Den reelle progresjonen i lønnsbeskatningen opprettholdes ved at personfradraget,
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maksimale minstefradrag i lønn og pensjon og innslagspunktene i toppskatten økes
med forventet lønnsvekst (4 prosent). Samtidig prioriterer Regjeringen skattelettelser
til dem med lave lønnsinntekter ved å øke satsen i minstefradraget fra 38 til 40 prosent.
Se Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll punkt 3.2.
Skatteregler for ny uførepensjon fra 2015
Stortinget har vedtatt at uførepensjonen i folketrygden skal legges om til ny uføretrygd
fra 2015. De nye reglene forutsetter at den nye uføretrygden skattlegges som lønn.
Regjeringen foreslår nå nødvendige endringer i folketrygdloven og skatteloven for å
følge opp dette.
Regjeringen foreslår også at uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden
skattlegges som lønn. Det vil sikre skattemessig likebehandling og et enklere og mer
ensartet skattesystem for uføre med tilleggsytelser fra andre ordninger.
De fleste uføre vil komme bedre ut av omleggingen. Enkelte grupper, i hovedsak med
relativt høy inntekt, kan få en skatteøkning. I tillegg vil en liten gruppe som kun mottar
ytelser fra andre ordninger enn folketrygden, få økt skatt. Det er hovedsakelig personer
med lav uføregrad. Departementet vil komme tilbake med regler som letter overgangen
for denne gruppen.
Se faktaark og Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 4.
Omgjøre skatteklasse 2 for enslige forsørgere til et særfradrag
Regjeringen foreslår å avvikle dagens ordning med skatteklasse 2 for enslige forsørgere
og videreføre fordelen ved klasse 2 i et eget særfradrag. Det nye fradraget skal gis til
enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd. Omleggingen bidrar til likere
behandling av samboere og ektepar. Det nye særfradraget kan graderes etter antall
måneder som enslig forsørger, og lettere tilpasses tilfeller hvor foreldrene har avtalt
delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse.
Se faktaark og Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 3.3.
Næringsbeskatning
Regjeringen foreslår to endringer i næringsbeskatningen som samlet vil øke statens
inntekter med anslagsvis 800 millioner kroner på årsbasis.
For det første skal fritaksmetoden ikke lenger gjelde for avkastning på midler som
livsforsikringsselskapene og pensjonsforetakene forvalter på vegne av kundene.
Forslaget fjerner en utilsiktet fordel for disse selskapene.
Se Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 5.
For det andre foreslår Regjeringen at inntekt fra petroleumsutvinning i utlandet unntas
fra skatteplikt. De berørte selskapene kan i dag fradragsføre kostnader ved sin
utenlandsaktivitet i det norske landskattegrunnlaget uten at Norge kan regne med å få
6

skatteinntekter fra denne virksomheten. Ved fravær av skatteplikt opphører også retten
til å fradragsføre disse kostnadene i Norge.
Se Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 6.
Taksering av bolig for eiendomsskatteformål
Regjeringen åpner for å la kommunene bruke formuesgrunnlagene ved taksering av
bolig for eiendomsskatteformål fra eiendomsskatteåret 2014. Det kan redusere
kommunenes takseringskostnader.
Forslaget innebærer at kommunene kan hente ut nødvendig boligdata og
formuesgrunnlag fra en portal som utvikles av Skattedirektoratet. Det fastsatte
formuesgrunnlaget for bolig, redusert med en obligatorisk reduksjonsfaktor, utgjør
grunnlaget for eiendomsskatteutskrivingen. I tillegg kan grunnlaget bli redusert med
en eventuell lokal reduksjonsfaktor som også må gjelde for annen eiendom i
kommunen.
Se Prop. 1 LS (2011-2012) Skatter, avgifter og toll kapittel 8.
Miljø- og bilavgifter
Omregistreringsavgiften har uheldige virkninger, særlig for omsetning av brukte
kjøretøy til næringsvirksomhet. Regjeringen foreslår at avgiften blir redusert med 40
prosent reelt for typiske næringskjøretøy og med 12 prosent for øvrige kjøretøy. Dette
gir en lettelse på 400 millioner kroner. Til sammen blir omregistreringsavgiften
redusert med nesten 600 millioner kroner fra 2011 til 2013.
Miljøprofilen i avgiftene styrkes ytterligere. I tråd med Klimameldingen blir CO2avgiften for petroleumsvirksomheten økt med 200 kroner per tonn. Fiske og fangst i
nære farvann får en effektiv CO2-avgift på om lag 50 kroner per tonn. Samtidig blir
kontrollavgiften for fiskeflåten fjernet.
Regjeringen foreslår å klargjøre avgiftsplikten på mineralolje og bensin ved å knytte den
til produktenes kokepunkt. Dagens fritak for spillolje vil bli videreført inntil videre.
Omleggingen av engangsavgiften på kjøretøy i miljøvennlig retning videreføres ved at
det legges større vekt på CO2- og NOX-utslipp og mindre vekt på motoreffekt.
Vrakpanten økes fra 2 000 kroner til 2 500 kroner.
Se pressemelding 35/2012 og Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 11 og 21.
Toll
Regjeringen foreslår å redusere de høyeste tollsatsene på tekstiler, samt å utjevne
tollsatsene på flere typer klær. Dagens kronetollsatser blir erstattet med prosenttoll ved
import av biffer og fileter av storfekjøtt, hele eller halve skrotter av lam, samt faste og
halvfaste oster. For at utviklingslandene ikke skal komme dårligere ut som følge av
endringen blir det etablert en ny kvote for storfekjøtt på 500 tonn som er forbeholdt
utviklingsland. Regjeringen foreslår også andre forbedringer i tollpreferansene for
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utviklingsland, blant annet ved at flere mellominntektsland får økte tollfordeler på en
del landbruksvarer og tollfrihet på klær og tekstiler.
Se faktaark og Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 12.
Merverdiavgift
Regjeringen foreslår å avvikle gjeldende merverdiavgiftsfritak for omsetning av
tjenester til offentlig vei og bane fra 1. januar 2013. Fritakene, som har eksistert siden
1970-årene, er utdaterte og medfører administrative byrder. Avviklingen er en teknisk
forenkling og følges av økte kompensasjoner innenfor en provenynøytral ramme.
Se Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 10.
Andre forslag til endringer
− Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3 750 kroner til 3 850
kroner.
− De skattefrie kilometergodtgjørelsene ved yrkeskjøring med privatbil økes til
samme nivå som kilometersatsene som er framforhandlet mellom staten og
hovedsammenslutningene i staten. Det sikrer at godtgjørelsen blir skattefri ved
anvendelse av disse kilometersatsene.
− Fra eiendomsskatteåret 2013 innføres det obligatorisk fritak for eiendomsskatt og
fritak for å taksere lavproduktive utmarkseiendommer i direkte og indirekte statlig
eie og nasjonalparker og naturreservat uansett eier.
− Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer økes til samme nivå som særavgiften på
lettøl.
− Enkelte beløpsgrenser mv. holdes nominelt uendret fra 2012 til 2013. Det gjelder
blant annet det særskilte fradraget i arbeidsinntekt, foreldrefradraget for legitimerte
utgifter til pass og stell av barn, nedre grense for betaling av trygdeavgift, særskilt
fradrag i Nord-Troms og Finnmark, fradraget for skiferdrivere i Finnmark og NordTroms, jordbruksfradraget, fisker- og sjømannsfradraget, nedre grense og
kilometersatsene i fradraget for reiser mellom hjem og arbeid, innslagspunktene i
arveavgiften samt maksimal sparing i BSU.
Det vises til nærmere omtale av forslagene i Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og
toll 2013.
Skatteløftet
Skatteløftet videreføres med Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg. Lettelsen
på 681 millioner kroner påløpt i provenytabellen på neste side må ses i sammenheng
med at skjerpelsene i næringsbeskatningen (se ovenfor) på til sammen 800 millioner
kroner påløper i 2012 og derfor ikke framgår av tabellen for 2013. Disse skjerpelsene er
like fullt med ved beregning av skatteløftet. Avviket fra skatteløftet etter framleggelsen
av 2013-budsjettet er -20 millioner kroner.
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Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2013. Negative tall betyr
lettelser. Anslagene er regnet i forhold til et referansesystem for 2013. Mill. kroner
Inntektsskattegrunnlaget for personer.........................................
Øke satsen i minstefradraget i lønnsinntekt til 40 pst. ..................................
Lønnsjustere øvre grense i minstefradraget i pensjonsinntekt ....................
Lønnsjustere personfradraget ..........................................................................
Erstatte skatteklasse 2 for enslige forsørgere med nytt særfradrag ............
Øke maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. til 3
850 kroner ..........................................................................................................
Øke skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil ..........
Videreføre andre satser og beløpsgrenser nominelt mv. ..............................

Påløpt Bokført
230
150
-265
-210
-55
-44
-51
-41
425
340
-8
-60
244

-6
-48
159

Formuesskatten ........................................................................
Øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom til 50 pst.
av anslått markedsverdi og øke bunnfradraget til 870 000 kroner ...............

-20

-16

-20

-16

Næringsbeskatningen ................................................................
Begrense fritaksmetoden for aksjer mv. i livsforsikringsselskap og
pensjonsforetak..................................................................................................
Motvirke uthuling av norsk skattegrunnlag ved investeringer i
petroleumsvirksomhet i utlandet .....................................................................

0

800

0

300

0

500

Miljø-, energi- og bilavgifter........................................................
Justere engangsavgiften ...................................................................................
Øke vrakpanten med 500 kroner og vrakpantavgiften med 300 kroner ......
Redusere omregistreringsavgiften ..................................................................
Redusere refusjonen av CO2-avgift for fiske og fangst tilsvarende om lag
50 kroner per tonn CO2 .....................................................................................
Øke CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten1 ...............................................

-370
0
0
-400

-370
0
0
-400

30
-

30
-

Andre skatte- og avgiftsendringer ...............................................
Avvikle merverdiavgiftsfritakene for leveranser til offentlig vei og bane
(netto)2 ................................................................................................................
Øke avgiften for alkoholfrie drikkevarer med 16 øre per liter......................
Redusere tollsatsene for klær og tekstiler ......................................................
Forbedre tollpreferanser for utviklingsland ...................................................

45

-354

0
90
-35
-10

-400
85
-30
-9

Sektoravgifter og overprisede gebyrer .........................................
Redusere gebyret for tollkredittdeklarasjoner ...............................................
Redusere tinglysingsgebyrene.........................................................................
Fjerne kystavgiften ............................................................................................
Fjerne kontrollavgiften for fiskeflåten .............................................................
Øke kontroll- og tilsynsavgiften for havbruksnæringen................................
Øke sektoravgiften for delvis finansiering av Petroleumstilsynets
aktivitet3 ..............................................................................................................
Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 20134 ..........................

-566
-155
-400
-33
-33
10

-543
-142
-385
-33
-27
10

45
-681

34
-333
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1

Inntekter fra petroleumssektoren er ikke inkludert i tabellen fordi de inngår i Statens
pensjonsfond utland. Økningen av CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten øker
overføringen til fondet med 370 mill. kroner påløpt og 180 mill. kroner bokført i 2013.
2

Endringen er provenynøytral ved at bevilgninger på utgiftssiden økes tilsvarende
økningen i merverdiavgiftsinntektene som følge av avviklingen. Det bokførte
provenytapet i 2013 skyldes ulik periodisering av inntekter og utgifter, men påvirker ikke
det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet og dermed heller ikke handlingsrommet i
budsjettet.
3

Nettovirkningen er vesentlig lavere når man tar hensyn til SDØE og høy skattesats i
petroleumsvirksomhet.
4

Skatte- og avgiftsendringer som inngår i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, utgjør
67 mill. kroner. Dette tilsvarer samlet bokført virkning av skatte- og avgiftsopplegget (-333
mill. kroner) fratrukket virkningen av å avvikle merverdiavgiftsfritakene for leveranser til
offentlig vei og bane (-400 mill. kroner), jf. fotnote 2 i denne tabellen.
Kilde: Finansdepartementet.
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Pressemelding
Nr.:

34/2012

Dato:

08.10.2012

Kontaktpersoner:

Pressetelefon 22 24 44 11

Overprisede gebyrer reduseres
- I 2013 tar Regjeringen et nytt steg i arbeidet med å redusere
gebyrer ned mot kostnadsriktig nivå, sier finansminister Sigbjørn
Johnsen. Gebyrene for tinglysning av fast eiendom reduseres
betydelig, og gebyret for tollkredittdeklarasjoner blir utformet på en
kostnadsriktig måte. Fra 2012 til 2013 blir overprisede gebyrer
redusert med til sammen 555 millioner kroner. Siden 2007 har
Regjeringen med dette redusert gebyrer med vel 1,2 milliarder
kroner.
Regjeringen fortsetter oppryddingen i overprisede statlige gebyrer og bruken
av sektoravgifter. Siden oppryddingen begynte i 2007 er overprisede gebyrer
redusert med i overkant av 650 millioner kroner. Regjeringens
budsjettforslag for 2013 innebærer en ytterligere reduksjon på 555 millioner
kroner. Regjeringen har også avviklet flere sektoravgifter.
Regjeringen foreslår nå å sette gebyrene for tinglysing av fast eiendom
kraftig ned. Satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom er i dag
1 935 kroner, mens det alminnelige tinglysingsgebyret som gjelder skjøte,
hjemmelserklæring mv. i fast eiendom er 1 548 kroner. Begge foreslås satt til
1 060 kroner. Dette gir en samlet lettelse på om lag 400 millioner kroner.
Fram mot statsbudsjettet for 2014 vil Regjeringen gå igjennom
tinglysingsgebyrene og vurdere ytterligere lettelser.
Regjeringen gjør det rimeligere og administrativt enklere for
næringsdrivende å innføre varer. Gebyret for tollkredittdeklarasjoner foreslås
derfor redusert tilsvarende en samlet lettelse på 155 millioner kroner. Dette
kommer i tillegg til reduksjonen på 100 millioner kroner i 2012. Gebyret
foreslås også lagt om fra gebyr per deklarasjon til gebyr per månedsfaktura.
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De aller fleste av de om lag 23 000 foretakene som bruker
tollkredittordningen i dag, vil nyte godt av disse endringene.
Arbeidet med å rydde opp i bruken av sektoravgifter videreføres. I 2013
avvikles kontrollavgiften for fiskeflåten og kystavgiften, med et påløpt
inntektstap på 33 millioner kroner for hver av avgiftene. Samtidig foreslås
mindre økninger i kontroll- og tilsynsavgiften for havbruksnæringen og
sektoravgiften for delvis finansiering av Petroleumstilsynets aktivitet. Dette
vil gi en økt inntekt til staten på henholdsvis 10 og 45 millioner kroner påløpt.
Gebyret som formidlere av kinofilm må betale for forhåndskontroll av film
foreslås omgjort til sektoravgift.
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Pressemelding
Nr.:

35/2012

Dato:

08.10.2012

Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11

Bilavgifter:

Omregistreringsavgiften reduseres kraftig og miljøprofilen
styrkes
- Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften for andre år
på rad. Samtidig fortsetter vi arbeidet med å styrke miljøprofilen for
bilavgiftene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Omregistreringsavgiften reduseres
Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften med ytterligere 400
millioner kroner i 2013. I 2012 ble omregistreringsavgiften redusert med om
lag 185 millioner kroner. Satsene reduseres særlig for næringskjøretøy. For
disse er reduksjonen på 40 prosent, mens den reduseres med 12 prosent for
andre kjøretøy.
Reduksjonen av satsene for næringskjøretøy vil gjøre det mindre lønnsomt å
omsette kjøretøy utenfor Norge. Lettelsen reduserer også
konkurransefordelen for importerte bruktbiler sammenlignet med
tilsvarende bruktbil som omregistreres innenlands.

Miljøprofilen i engangsavgiften styrkes
Regjeringen har gradvis dreid engangsavgiften slik at den legger sterkere
vekt på bilens miljøegenskaper. Både global og lokal forurensning er nå
adressert i avgiften. Omleggingen har bidratt til en betydelig reduksjon av
CO2-utslipp fra nye personbiler. Utslippet er redusert fra 177 g/km i 2006 til
130 g/km i perioden januar til september 2012. Dette er en reduksjon på 27
prosent.
Regjeringen foreslår å redusere innslagspunktene på 130 g/km eller høyere i
CO2-komponenten med 5 g/km. I tillegg foreslår Regjeringen å øke fradraget
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for biler med utslipp under 110 g/km med 50 kroner per g/km utover
prisjustering. Fradraget for utslipp under 50 g/km økes med 100 kroner per
g/km utover prisjustering. NOX-komponenten foreslås økt fra 22 til 35 kroner
per mg/km for å ta ytterligere hensyn til lokal forurensning.
Regjeringen foreslår at økt avgift på CO2- og NOX-utslipp blir motsvart av
lavere avgift på kjøretøyenes motoreffekt. Det foreslås å redusere alle satsene
med om lag 13 prosent reelt.
Samlet sett vil endringene innebære at nivået på engangsavgiften holdes om
lag uendret på kort sikt. For de fleste biltyper innebærer dette små
endringer. Biler med svært lave CO2 og NOX-utslipp og biler med høy effekt
vil imidlertid komme godt ut av endringene.

Vrakpanten økes
Regjeringen foreslår å øke vrakpanten fra 2 000 kroner til 2 500 kroner per
kjøretøy. I 2012 økte vrakpanten med 500 kroner. Økt vrakpant styrker
motivasjonen til å levere inn utrangerte kjøretøy til godkjente
oppsamlingsplasser. Den økte vrakpanten finansieres ved at
vrakpantavgiften, som er en del av engangsavgiften, øker fra 1 700 til 2 000
kroner per kjøretøy.

Miljødifferensiering i vektårsavgiften
Det foreslås å utvide avgiftstabellen med en ny avgiftsklasse for tunge
kjøretøy som oppfyller EURO VI eller strengere. Satsene settes til mellom 84
og 252 kroner. Dette innebærer at tunge kjøretøy med lave utslipp av
avgasser får redusert vektårsavgift.
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Pressemelding
Nr.:

36/2012

Dato:

08.10.2012

Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11

Forbedringer i formuesskatten
Regjeringen forbedrer formuesskatten ved å redusere rabatten i
verdsettingen av sekundærbolig og næringseiendom. Samtidig økes
bunnfradraget til 870 000 kroner. Med Regjeringens forslag vil
50 000 færre betale formuesskatt.
Regjeringen har gjort formuesskatten bedre og mer rettferdig de siste årene.
Andel skattytere som betaler formuesskatt er mer enn halvert siden 2005. I
tillegg samsvarer skattegrunnlagene bedre med reelle verdier enn før. I
budsjettet for 2013 viderefører Regjeringen dette arbeidet.
- De som investerer i fast eiendom, har over lengre tid hatt en betydelig
rabatt i formuesskatten. I 2013-budsjettet foreslår vi å redusere denne
rabatten noe for sekundærbolig og næringseiendom. Det gir rom for å øke
bunnfradraget ytterligere. 50 000 færre vil betale formuesskatt enn i dag, sier
finansminister Sigbjørn Johnsen.
Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av sekundærbolig og
næringseiendom fra 40 prosent til 50 prosent av anslått markedsverdi.
Sikkerhetsventilen, som innebærer at skattyter kan kreve at ligningsverdien
blir satt ned dersom den overstiger 60 prosent av eiendommens
dokumenterte markedsverdi, videreføres uendret. Bunnfradraget økes fra
750 000 kroner til 870 000 kroner (1 740 000 kroner for ektepar).
Forslaget gir samlet sett netto skattelettelser på om lag 20 millioner kroner.
590 000 skattytere vil få redusert formuesskatt, mens 115 000 skattytere vil få
økt formuesskatt. De som får økt skatt, har gjennomgående høy inntekt.
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Pressemelding
Nr.:

37/2012

Dato:

08.10.2012

Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11

Tiltak mot skatteunndragelser i drosjenæringen
Regjeringen foreslår å innføre en plikt for drosjesentraler til å innberette
opplysninger om drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og
avgiftsmyndighetene. - Forslaget er et viktig tiltak mot skatteunndragelser
og inngår i Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, sier
finansminister Sigbjørn Johnsen.
Gjentatte kontroller av drosjenæringen i Oslo har siden begynnelsen av 1990tallet avdekket at store deler av omsetningen blir unndratt fra beskatning.
- Skatteunndragelsene i drosjenæringen i Oslo har vist seg å være av et så stort
omfang at det er grunn til å frykte at det også forekommer andre steder. Det er
derfor behov for å innføre et særlig tiltak i denne bransjen, sier finansminister
Sigbjørn Johnsen.
Innberetning av opplysninger fra tredjeparter er et viktig virkemiddel for å sikre
etterlevelse av skatte- og avgiftsregelverket for alle skattytergrupper. Det ligger
godt til rette for en innberetningsordning fordi relevante opplysninger om
omsetning mv. allerede i dag registreres i en skiftlapp i taksameteret i den
enkelte drosje. Skiftlappen overføres til drosjesentralene. Drosjesentralene skal
nå årlig rapportere inn opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning mv.
til skatte- og avgiftsmyndighetene.
Ordningen innebærer at skattemyndighetene kan sammenligne opplysninger
som gis i selvangivelsen og næringsoppgaven med opplysninger som registreres
løpende i taksameteret gjennom året. Muligheten for å kunne manipulere
opplysningene i skiftlappen blir dermed redusert, og avvik kan bli avdekket
allerede under ligningsbehandlingen. Ved manglende innberetning skal reglene i
ligningsloven om gebyr ved for sent eller ikke leverte oppgaver benyttes.
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Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen
Svake vekstutsikter internasjonalt
Det er nå fire år siden den internasjonale finanskrisen for alvor brøt ut. Uroen har vart
mye lenger enn de fleste trodde. I mange land er den økonomiske aktiviteten fortsatt
lavere enn før finanskrisen.
Lav økonomisk vekst, høy gjeld og store budsjettunderskudd har svekket tilliten til
statsfinansene i flere land i euroområdet. Det siste året har markedsaktørene særlig
vært urolige for at Hellas vil kunne komme til å forlate eurosamarbeidet og for
situasjonen for spanske banker og Spanias statsfinanser. EU og myndighetene i
euroområdet har imidlertid gjennomført og varslet tiltak som kan bidra til å
gjenoppbygge tilliten til eurosamarbeidet.
Veksten i verdensøkonomien var moderat i første halvår i år. Utviklingen i Europa er
særlig svak. I USA ventes den moderate oppgangen vi har sett de siste månedene å
fortsette. For Kina og andre framvoksende økonomier i Asia ventes den økonomiske
veksten å holde seg på et høyt nivå, men noe lavere enn i foregående år.
Samlet sett anslås veksten i BNP for Norges viktigste handelspartnere til 1¼ prosent i
inneværende år. Dette er om lag uendret fra Revidert nasjonalbudsjett 2012. For neste
år er vekstanslaget justert ned med ½ prosentenhet, til 1¾ prosent. Anslaget er drøyt én
prosentenhet lavere enn gjennomsnittet for de femten årene forut for finanskrisen.
Arbeidsledigheten anslås å holde seg på et høyt nivå i industrilandene.
Vekst over det historiske gjennomsnittet i norsk økonomi i år og neste år
Mens veksten blant våre handelspartnere er beskjeden, preges norsk økonomi av
markert oppgang. Lave renter og god inntektsvekst har bidratt til oppgang i
husholdningenes etterspørsel. Samtidig stimuleres økonomien av høye oljepriser som
har gitt høy etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen.
Veksten i norsk økonomi er ventet å fortsette i tiden framover. Utsikter til fortsatt lave
renter og økte inntekter tilsier videre oppgang i privat konsum. Også igangsettingen av
boliger har tatt seg klart opp, etter svak utvikling i fjor. Rapportering fra oljeselskapene
peker i retning av høy vekst i petroleumsinvesteringene i år og neste år. Svak utvikling
ute trekker derimot i retning av lav vekst i den tradisjonelle vareeksporten. Samlet sett
anslås veksten i BNP for Fastlands-Norge til 3,7 prosent i år og 2,9 prosent neste år.
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Utenom produksjon av elektrisitet ventes aktiviteten i fastlandsøkonomien å øke med
3,4 prosent i år og med 3,1 prosent neste år. Vekstanslagene er oppjustert siden
Revidert nasjonalbudsjett 2012 som ble lagt fram i mai.
Det er nå klare tegn til at arbeidsmarkedet strammer seg til. Veksten i sysselsettingen
tiltok gjennom fjoråret og holdt seg høy i første halvår i år. I 2. kvartal var det sysselsatt
55 000 flere personer enn som gjennomsnitt for fjoråret. Oppgangen har vært sterkest i
privat sektor. Arbeidsledigheten har avtatt noe gjennom de to siste årene og utgjør nå
rundt 3 prosent av arbeidsstyrken. Det anslås en noe høyere vekst i sysselsettingen i år
og neste år enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett, og anslagene for
arbeidsledighet er justert ned.
Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før 1

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 ekskl. el-forsyning .........
Andre nøkkeltall:
Sysselsetting, personer ............................................
Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå) ...........................
Årslønnsvekst ..........................................................
Konsumprisindeksen (KPI) .....................................
KPI-JAE ..................................................................
Råoljepris, kroner pr. fat4 ........................................
Driftsbalansen (pst. av BNP) ...................................
Bruttonasjonalinntekt, mrd. kroner ..........................
Tremåneders pengemarkedsrente5 ...........................
Konkurransekursindeksen .......................................
Husholdningenes sparing, pst. av disponibel inntekt ....

Mrd kroner2
2011
1 128,6
585,8
549,9
144,6
179,7
124,2
87,1
2 105,4
1 145,2
562,4
316,4
140,2
769,8
470,1
2 720,5
2 085,0
2 025,4

2011
2,4
1,5
6,4
13,4
2,6
22,0
3,0
3,2
-1,4
-6,2
-0,4
1,8
3,5
5,3
1,4
2,4
2,4

2012
3,7
1,9
7,7
15,0
4,9
9,0
0,5
3,5
1,6
1,0
1,3
3,6
4,2
4,4
3,1
3,7
3,4

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

1,4
3,3
4,2
1,2
0,9
621
14,5
2768
2,9
93,9
8,2

2,1
3,1
4,1
0,8
1,3
637
13,3
2904
2,2
92,8
8,8

1,3
3,2
4
1,9
1,7
625
11,4
3036
2,0
93,3
8,5

1 Der ikke annet er angitt
2 Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser
3 Utenom lagerendring
4 Løpende priser
5 Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i september
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Thomson Reuters, Norges Bank og Finansdepartementet
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Nøkkeltall i budsjettet for 2013
Regjeringen legger vekt på at budsjettpolitikken ikke må bidra til å forsterke
oppgangen i økonomien og gjøre det enda vanskeligere for konkurranseutsatt sektor.
Vi har tidligere brukt finanspolitikken for å motvirke tilbakeslag i norsk økonomi. I en
situasjon med høy kapasitetsutnyttelse og økende press i økonomien er det i tråd med
retningslinjene for finanspolitikken å holde igjen i budsjettet, også når det strukturelle
underskuddet ligger under forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland.
Regjeringens forslag har følgende hovedtrekk:
•

Budsjettopplegget er om lag nøytralt, dvs. at det strukturelle underskuddet vokser
om lag i takt med trend-BNP for Fastlands-Norge. Makroøkonomiske modellberegninger tyder også på at budsjettet vil virke om lag nøytralt på økonomien.
Bruken av oljeinntekter øker reelt med 5,3 milliarder 2013-kroner fra 2012 til 2013.

•

Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 125,3 milliarder kroner i 2013.
Underskuddet er 26,4 milliarder kroner under forventet realavkastning av Statens
pensjonsfond utland og utgjør 3,3 prosent av anslått fondskapital ved inngangen til
2013.

•

Et uendret skatte- og avgiftsnivå.

•

En rell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 2,4 prosent eller 23
milliarder kroner. Av dette utgjør økte utgifter i folketrygden 12 milliarder kroner.
Nominelt vokser statsbudsjettets utgifter med 5,7 prosent.

•

En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2012 til 2013 på 1,8 prosent, eller
6,8 milliarder kroner. Kommunenes frie inntekter øker reelt med 5 milliarder kroner
eller 1,7 prosent. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået i 2012 slik det ble
anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2012.

•

Et oljekorrigert budsjettunderskudd i 2013 på 123,7 milliarder kroner.

•

Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, der også
renter og utbytte på fondskapitalen er regnet med, anslås til 380 milliarder kroner i
2013.

•

Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond ved utgangen av 2013 anslås til om
lag 4 425 milliarder kroner. Til sammenlikning anslås statens forpliktelser til alderspensjoner i folketrygden til nærmere 5 800 milliarder kroner ved utgangen av 2013.
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•

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2013 anslås til om
lag 4 280 milliarder kroner, mens kapitalen ved utgangen av inneværende år anslås
til i underkant av 3 800 milliarder kroner.

Tabell 1 Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond. Milliarder kroner
Totale inntekter ....................................................................
1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet .............................
1.1 Skatter og avgifter ..................................................
1.2 Andre petroleumsinntekter ...................................
2 Inntekter utenom petroleumsinntekter ........................
2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge ...............
2.2 Andre inntekter.......................................................
Totale utgifter .......................................................................
1 Utgifter til petroleumsvirksomhet .................................
2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet .......................
Overskudd på statsbudsjettet før overføring til
Statens pensjonsfond utland ................................................
- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten .......
= Oljekorrigert overskudd.................................................
+ Overført fra Statens pensjonsfond utland .....................
= Overskudd på statsbudsjettet ........................................
+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland ...................
+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens
pensjonsfond ...................................................................
= Samlet overskudd på statsbudsjettet og i Statens
pensjonsfond ...................................................................
Memo:
Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland1 .............
Markedsverdien av Statens pensjonsfond1 ........................
Målt i prosent av BNP .......................................................
Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner1 ...............

Regnskap
2010
2011
1 064,8
1 223,5
296,1
372,2
159,2
209,7
136,9
162,6
768,7
851,3
713,5
777,5
55,1
73,7
892,9
952,1
20,1
21,4
872,7
930,7

Anslag
2012
1 278,0
412,8
229,0
183,8
865,2
807,9
57,3
1 002,6
26,0
976,6

Anslag
2013
1 314,4
401,2
229,9
171,3
913,2
855,9
57,3
1 064,9
28,0
1 036,9

171,9
276,0
-104,1
109,4
5,3
166,6

271,4
350,8
-79,4
84,2
4,8
266,6

275,4
386,8
-111,3
111,3
0,0
275,4

249,5
373,2
-123,7
123,7
0,0
249,5

90,5

103,0

108,8

130,6

262,4

374,4

384,2

380,1

3 081
3 216
127,4
4 881

3 308
3 437
126,4
5 181

3 793
3 931
137,1
5 474

4 281
4 426
148,0
5 797

1. Ved utgangen av året.
Kilde: Finansdepartementet.
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Statens inntekter og utgifter
I 2013 er statens samlede inntekter beregnet til 1 314 milliarder kroner og samlede
utgifter til 1 065 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.
Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 401 milliarder
kroner i 2013. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 28 milliarder kroner.
Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 373 milliarder kroner overføres i sin
helhet til Statens pensjonsfond utland. Utenom lånetransaksjoner og
petroleumsvirksomheten har statsbudsjettet et underskudd på 124 milliarder kroner.
Dette oljekorrigerte underskuddet dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens
pensjonsfond utland.
Figur 1. Inntektene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner

De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeidsgiver- og trygdeavgift,
merverdiavgift og skatt på formue og inntekt. Disse inntektstypene utgjør til sammen
88 prosent av statsbudsjettets inntekter i 2013, jf. figur 1. Andre store inntekter er
særavgifter knyttet til blant annet kjøretøy, tobakk og alkohol, samt renteinntekter og
aksjeutbytte.
Utgiftene på 1 065 milliarder kroner er fordelt på en rekke ulike formål og til både drift,

21

investeringer og overføringer. Figur 2 viser de største utgiftskategoriene.
Figur 2. Utgiftene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner

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, helse og omsorg for barn og eldre. Dette omfatter både
rammeoverføringer og øremerkede tilskudd.
• Lønns- og driftsutgifter i staten. Særlig store utgiftsområder innenfor denne
kategorien er Forsvaret, politiet, Statens pensjonskasse, Arbeids- og
velferdsetaten, samferdselssektoren og øvrige direktorater.
• Tilskudd til helseforetakene og universitets- og høgskolesektoren. Tilskudd til
helseforetakene utgjør om lag 80 prosent av utgiftene i denne kategorien.
Kategorien andre utgifter i figur 2 omfatter ulike overføringer, som internasjonal
bistand, barnetrygd, jordbruksavtalen og næringsstøtte. Den omfatter også
investeringer i ulike formål og renter på innenlandsk statsgjeld.
Tabellen nedenfor viser en mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene i
Regjeringens budsjettforslag for 2013. Beløpene i tabellen omfatter ikke
lånetransaksjoner eller petroleumsvirksomheten. Det vises til Prop. 1 S (2012-2013) for
en nærmere omtale av statens inntekter og utgifter.
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Tabell. Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2013, utenom lånetransaksjoner og
petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)
Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)
Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge
Skatt på formue og inntekt
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift
Merverdiavgift
Avgift på bil, bensin mv.
Avgifter på tobakk og alkohol
Elektrisitetsavgift
Tollinntekter
Andre avgifter
Inntekter av statens forretningsdrift
Renter og aksjeutbytte
Andre inntekter

913,2
855,9
252,5
265,2
236,0
50,8
20,1
7,1
2,8
21,5
1,9
30,9
24,5
1 036,9

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)
Folketrygden, alderspensjon
Folketrygden, sykepenger
Folketrygdens øvrige sosiale formål
Folketrygden, helsetjenester
Folketrygden, foreldrepenger
Folketrygden, arbeidsliv
Regionale helseforetak
Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner
Forsvaret
Universitets- og høgskolesektoren
Veg og jernbane
Internasjonal bistand
Barnetrygd
Jordbruksavtalen
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd til Statens pensjonskasse
Politi og påtalemyndighet
Kulturformål
Sysselsettingstiltak
Renter på statsgjeld
Andre utgifter
Oljekorrigert overskudd

162,2
37,7
114,0
25,1
18,1
12,1
112,0
143,5
42,2
27,5
35,4
30,2
15,0
14,2
20,2
8,7
13,6
6,8
9,0
12,8
176,7
-123,7
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Faktaark

Endringer av tollsatser og tollpreferanser
Regjeringen foreslår å redusere de høyeste tollsatsene for tekstiler, samt å
utjevne tollsatsene for flere typer klær. Dagens kronetollsatser blir erstattet
med prosenttoll ved import av biffkjøtt fra storfe, lam og visse typer oster.
Samtidig foreslår Regjeringen at det etableres en ny kvote for storfekjøtt som
er forbeholdt utviklingsland. Det foreslås også forbedringer i
tollpreferansessystemet for andre utviklingsland.
Toll på industrivarer
For industrivarer gjenstår det kun toll på klær og enkelte ferdige tekstilvarer
som håndklær, duker og gardiner. Det er til sammen 11 forskjellige tollsatser
for disse varene, og innenfor flere av varegruppene er det forskjeller i
tollsatsene som framstår som vilkårlige.
Regjeringen foreslår å redusere de høyeste tollsatsene for tekstiler, samt å
harmonisere tollsatsene for flere typer klær. De foreslåtte endringene vil
forenkle tollavgiftsstrukturen og bidra til at noenlunde ensartede produkter
behandles mer likt. Forslaget reduserer tollinntektene med om lag 35
millioner kroner påløpt og 30 millioner kroner bokført i 2013.
Overgang til prosenttoll for enkelte landbruksvarer
Regjeringen foreslår å erstatte kronetollsatser med prosenttoll ved import av
visse produkter som er viktige for norsk jordbruk. Forslaget omfatter biffer
og fileter av storfekjøtt, hele eller halve skrotter av lam, samt faste og
halvfaste oster. Innenfor gruppen av faste/halvfaste oster vil likevel 14 oster
som ikke er direkte konkurrenter til norske beholde dagens kronetollsats.
Dessertoster, slik som for eksempel brie, camembert, roquefort og
gorgonzola, beholder også dagens kronetollsats.
For at utviklingslandene ikke skal komme dårligere ut som følge av
endringen foreslår Regjeringen å etablere en ny kvote for storfekjøtt på 500
tonn forbeholdt utviklingsland. Innenfor kvoten beholder disse landene
kronetollsatsen de har i dag.
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Regjeringen antar at de foreslåtte endringene vil ha liten betydning for
prisene i norske butikker på kort sikt. På noe lengre sikt vil omleggingen til
prosenttoll gi rom for økte produsentpriser og markedsinntekter i
jordbruket.
Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland – GSP
Den norske ordningen med tollfordeler for utviklingsland (GSP- Generalized
System of Preferences) sikrer at de minst utviklede landene (MUL) og
lavinntektsland med mindre enn 75 millioner innbyggere får toll- og kvotefri
adgang til det norske markedet. Ordinære utviklingsland – det vil si
lavinntektsland med mer enn 75 millioner innbyggere og mellominntektsland
- har mer begrensede tollfordeler.
Regjeringen foreslår at 29 mellominntektsland gis tollfrihet for alle typer
industrivarer. På landbruksområdet gis i tillegg disse landene tollfrihet for
ytterligere 51 spesifiserte varelinjer og 50 prosent tollreduksjon i forhold til
ordinær tollsats for 15 varelinjer. Videre foreslår Regjeringen at alle ordinære
utviklingsland gis lavere toll eller tollfrihet på enkelte landbruksvarer. Ved å
gjennomføre forslagene reduseres statens inntekter med om lag 10 millioner
kroner påløpt og 9 millioner kroner bokført i 2013. På lengre sikt kan
importen fra disse landene øke, som følge av forslaget.
Gjennom GSP-systemet har mellominntektslandene Botswana, Namibia og
Swaziland en særordning som gir større tollreduksjoner enn for andre land
på samme inntektsnivå. For at det norske GSP-systemet skal være konsistent
og forutsigbart foreslår Regjeringen at denne særordningen avvikles.
Særfordelene for storfe- og sauekjøtt som de tre landene i dag har innenfor
GSP, skal ivaretas gjennom reforhandling av avtalen mellom EFTA og SACU
(SACU – South African Customs Union bestående av Botswana, Lesotho,
Namibia, Swaziland og Sør-Afrika). De tre landenes særfordel på eksport av
kjøtt til Norge videreføres i 2013 inntil reforhandling av avtalen er fullført.
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Faktaark

Enslige forsørgere får nytt særfradrag
Regjeringen foreslår å erstatte skatteklasse 2 for enslige forsørgere med et nytt
særfradrag. Det nye særfradraget skal tilsvare fordelen ved klasse 2 og gis til enslige
forsørgere som mottar utvidet barnetrygd.
Skatteklasse 2 tilfaller i dag mange som ikke kan anses som reelle enslige forsørgere.
Dette skyldes at enslige forsørgere som får samboer på varig basis, beholder klasse 2
så lenge de ikke får barn med samboeren eller gifter seg. Anslagsvis 25 prosent av
enslige forsørgere som lignes i klasse 2, har samboer. Ordningen med skatteklasse 2 er
i tillegg lite fleksibel for dem som skifter sivilstatus i løpet av inntektsåret, og for
foreldre som avtaler delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse.
Regjeringen foreslår derfor å avvikle ordningen med skatteklasse 2 for enslige
forsørgere, men videreføre fordelen ved klasse 2 i et eget særfradrag. Det nye
særfradraget skal gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd. Retten til
utvidet barnetrygd opphører dersom mottakeren har inngått samboerskap som har vart
i over tolv måneder i løpet av de siste 18 månedene, får barn med samboer eller gifter
seg. Ved å knytte retten til særfradraget til mottak av utvidet barnetrygd sikrer en at
fradraget kun gis til dem som kan anses som reelle enslige forsørgere.
Særfradraget skal gis i alminnelig inntekt med et fastsatt beløp per måned. Det kan
dermed graderes etter antall måneder i løpet av inntektsåret som enslig forsørger, og
tilpasses tilfeller hvor foreldre avtaler delt bosted for barn etter separasjon og
skilsmisse. Etter forslaget settes fradraget til 3 930 kroner pr. påbegynt måned for
inntektsåret 2013. Fullt årlig fradrag vil være 47 160 kroner.
Se Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 3.3.
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Faktaark

Skattleggingen av uførepensjon legges om fra 2015
Stortinget har vedtatt at folketrygdens uførepensjon skal legges om til en ny uføretrygd
fra 2015. Vedtaket forutsetter at den nye uføretrygden skattlegges som lønn.
Regjeringen følger nå opp med forslag til nødvendige endringer i folketrygdloven og
skatteloven. Skattereglene vil dermed være på plass i god tid før de nye reglene om
uførepensjon iverksettes. Med like skatteregler for lønn og uføreytelser blir det enklere
for den enkelte å få oversikt over de økonomiske konsekvensene av å bli ufør og av å
arbeide mens man mottar uføretrygd.
Skattlegging av ny uføretrygd som lønn innebærer at skattebegrensningsregelen for
uføre og særfradraget for uførhet oppheves. I tillegg økes trygdeavgiften og
minstefradraget til samme nivå som for lønnsinntekt. Den nye uføretrygden skal økes
for å kompensere for skatteøkningen slik at nye uføre i gjennomsnitt kommer noe
bedre ut enn med dagens skatteregler. Personer som mottar dagens uførepensjon ved
inngangen til 2015 skal få beregnet ny uføretrygd på en slik måte at inntekten etter
skatt blir uendret, gitt at man ikke har andre inntekter enn uføreytelsen og kun har
standardfradrag.
Regjeringen foreslår at uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden også
skattlegges som lønn. Det vil sikre skattemessig likebehandling og et enklere og mer
ensartet skattesystem for uføre med tilleggsytelser fra andre ordninger. Det foregår nå
et arbeid med å tilpasse uføreytelsen i de offentlige og private
tjenestepensjonsordningene til ny uføretrygd fra folketrygden. Det vil være en klar
fordel for dette arbeidet at skattereglene for disse ytelsene er fastlagt og kjent. Forslag
til endringer i skattereglene for uføreytelser fremmes derfor allerede nå, selv om
endringene først skal tre i kraft fra 2015.
De fleste uføre vil komme bedre ut av omleggingen. Enkelte grupper, i hovedsak med
relativt høy inntekt, kan få en skatteøkning. I tillegg vil en liten gruppe som kun mottar
ytelser fra andre ordninger enn folketrygden, få økt skatt. Dette er hovedsakelig
personer med lav uføregrad som ikke får økt brutto uføreytelse. Finansdepartementet
vil komme tilbake med overgangsregler som letter overgangen til nye skatteregler for
denne gruppen.
Se Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 4.
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