Fakttaark

State
ens inntek
kter og utg
gifter
I 2014 er stattens samle
ede inntek
kter bereg
gnet til 1 295
2
milliaarder kron
ner og
samllede utgiftter til 1 11
14 milliarrder krone
er. Lånetrransaksjon
ner er ikke
e
medrregnet i ta
allene.
Stateens samledee inntekterr fra petroleeumsvirkso
omheten err anslått til 344 milliarrder
kroneer i 2014. Utgiftene
U
till petroleum
msvirksomh
heten er an
nslått til 30 milliarder kroner.
Netto
o kontantsttrøm fra pe
etroleumsviirksomhete
en på 314 milliarder
m
kkroner overrføres i sin
helheet til Staten
ns pensjonssfond utlan
nd. Utenom
m lånetransa
aksjoner ogg
petro
oleumsvirksomheten har statsbu
udsjettet ett underskud
dd på 133 m
milliarder kroner.
k
Dettee oljekorrig
gerte underrskuddet d
dekkes ved en tilsvare
ende overføøring fra Sttatens
pensjjonsfond uttland.
Figurr 1. Inntekttene på stattsbudsjettet, utenom lå
ånetransakssjoner

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

Andre innteekter
(158 mrd. krroner,
12 pst. )

Merverdiiavgift
(251 mrd. kroner,
19 pst.)

Petroleumsinntek
ter (344 mrd.
er,
krone
27 pst.)

Arbeidssgiver‐ og
trygdea
avgift (282
mrd. kroner,
22 pst.)

De sttørste innteektene er petroleums
p
sinntekter, arbeidsgiver- og trygddeavgift,
mervverdiavgift og
o skatt påå formue og
g inntekt. Disse
D
inntektstypene uutgjør til saammen
88 prrosent av sttatsbudsjetttets inntek
kter i 2014, jf. figur 1. Andre
A
storre inntekterr er
særavvgifter knyyttet til blan
nt annet kjøøretøy, tobaakk og alko
ohol, samt renteinnte
ekter og
aksjeeutbytte.

Utgifftene på 1 114
1 milliard
der kroner er fordelt på
p en rekke
e ulike form
mål og til både
b
drift,
invessteringer og
g overførin
nger. Figurr 2 viser de største utg
giftskategorriene.
Figurr 2. Utgiften
ne på statsbbudsjettet, u
utenom lånetransaksjo
oner
Andre
A
utgifterr
(22
23 mrd. kroneer,
20 pst.)

Ytelser fra
folketryygden (385
mrd. kroner, 35
pst.)
p

Lønn
ns‐ og
driftsuttgifter i
staten (1
158 mrd.
kroner, 14 pst.)
Helseforettak og
UH‐sektoren (147
mrd. krone
er, 13
pst.)

Overføring
g til
kommunerr og
fylker (200 mrd.
p
kroner, 18 pst.)

De sttørste utgifftene er:
 Ytelser fra
f folketryg
gden, blantt annet pen
nsjoner, syk
kepenger, dagpengerr,
foreldrep
penger og enkelte
e
hellsestønade
er.
 Overføriinger til kom
mmuner og
g fylkeskom
mmuner fo
or å dekke uutgifter til blant
annet baarnehage, skole
s
samt helse og om
msorg. Dette omfatteer både
rammeovverføringerr og øremeerkede tilsk
kudd.
o driftsutg
gifter i stateen. Særlig store
s
utgiftsområder iinnenfor de
enne
 Lønns- og
kategorien er Forsvvaret, polittiet, Arbeids- og velferrdsetaten, ssamferdsellssektoren
og øvrigee direktoraater.
 Tilskudd
d til helsefo
oretakene oog universiitets- og høgskolesekttoren. Tilsk
kudd til
helseforeetakene utg
gjør om lag
g 80 prosen
nt av utgifte
ene i dennee kategorie
en.
gorien and
dre utgifter i figur 2 om
mfatter ulik
ke overførin
nger, som iinternasjon
nal
Kateg
bistan
nd, barnetrrygd, jordb
bruksavtaleen og nærin
ngsstøtte. Den
D omfattter også
invessteringer i ulike
u
formåål og renterr på innenllandsk statssgjeld.
Tabeellen neden
nfor viser en
n mer detaaljert oversiikt over inn
ntektene ogg utgiftene i
Regjeeringens bu
udsjettforslag for 201 4. Beløpen
ne i tabellen
n omfatter iikke
lånettransaksjon
ner eller petroleumsviirksomhete
en. Det vise
es til Prop. 1 S (2013-2014) for
en næ
ærmere om
mtale av staatens inntek
kter og utg
gifter.

Tabell. Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2014, 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

950,9
896,9
259,6
281,9
251,0
50,6
19,5
8,2
3,1
23,1
1,9
26,7
25,4

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

1 084,0

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 bistand1
Barnetrygd
Jordbruksavtalen
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd til Statens pensjonskasse
Politi og påtalemyndighet
Sysselsettingstiltak
Renter på statsgjeld

176,0
38,5
113,4
26,9
18,5
11,6
118,3
151,4
43,0
29,1
41,4
31,5
15,1
14,4
21,5
8,8
14,7
9,3
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.

