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Tabell. Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2014, utenom lånetransaksjoner og 
petroleumsvirksomheten (milliarder kroner) 

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)       950,9 
Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge    896,9    
Skatt på formue og inntekt 259,6    
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 281,9 
Merverdiavgift 251,0 
Avgift på bil, bensin mv. 50,6 
Avgifter på tobakk og alkohol 19,5 
Elektrisitetsavgift 8,2 
Tollinntekter 3,1 
Andre avgifter 23,1 
Inntekter av statens forretningsdrift 1,9 
Renter og aksjeutbytte 26,7 
Andre inntekter   25,4   

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)     1 084,0 
Folketrygden, alderspensjon 176,0 
Folketrygden, sykepenger 38,5 
Folketrygdens øvrige sosiale formål 113,4 
Folketrygden, helsetjenester 26,9 
Folketrygden, foreldrepenger 18,5 
Folketrygden, arbeidsliv 11,6 
Regionale helseforetak 118,3 
Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner 151,4 
Forsvaret 43,0 
Universitets- og høgskolesektoren 29,1 
Veg og jernbane 41,4 
Internasjonal bistand1 31,5 
Barnetrygd 15,1 
Jordbruksavtalen 14,4 
Kompensasjon for merverdiavgift 21,5 
Tilskudd til Statens pensjonskasse 8,8 
Politi og påtalemyndighet 14,7 
Sysselsettingstiltak 9,3 
Renter på statsgjeld 10,1 
Andre utgifter   190,5   

Oljekorrigert overskudd       -133,1 
1. Medregnet 0,9 mrd. kroner til NORFUND, grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, som regnes med som offisiell 
utviklingshjelp. 


