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Avskrivningssatser 

De skattemessige avskrivingssatsene som bedriftene står overfor, skal i 

utgangspunktet tilsvare økonomisk verdifall på driftsmidlene. Satser som 

markant avviker fra økonomisk verdifall vil gi vridninger i investeringene, 

både mellom ulike driftsmidler og mellom ulike næringer. Det vil redusere 

den samlede avkastningen av investeringene.  

 

Høye avskrivningssatser kommer kun enkelte, kapitalintensive næringer til 

gode. Når målet er å styrke økonomiens vekstevne, bør skattelettelser 

komme i form av generelt lavere skattesats snarere enn selektive lettelser 

gjennom avskrivningssatser. Næringer som har liten beholdning av 

avskrivbare driftsmidler, vil ikke nyte godt av høye avskrivningssatser.   

 

Skatteutvalget mener at avviket mellom faktisk verdifall og avskrivningssats 

for enkelte grupper er så stort at det bør gjøres endringer. Regjeringen 

foreslår at de fleste forslagene følges opp. Hensynet til enkelhet og 

forutsigbarhet kan imidlertid tilsi at en ikke splitter opp saldogrupper. Blant 

annet derfor foreslår Regjeringen en noe mindre detaljeringsgrad enn det 

Skatteutvalget legger opp til.  

 

Regjeringens forslag til skattereform inkluderer følgende endringer: 

 

 Startavskrivningen for driftsmidler i saldogruppe d (maskiner, redskaper 

mv.) på 10 pst. avvikles. 

 Avskrivningssatsen for saldogruppe e (skip og rigger mv.) reduseres fra 

14 pst. til 10 pst. 

 Avskrivningssatsen for husdyrbygg i landbruket settes ned fra 6 pst. til 4 

pst. som er den ordinære avskrivningssatsen i saldogruppe h (bygg og 

anlegg mv.) 

 Avskrivningssatsen for hoteller, bevertningssteder og losjihus reduseres 

fra 4 pst. til 2 pst. ved at disse driftsmidlene flyttes fra saldogruppe h 

(bygg og anlegg mv.) til saldogruppe i (forretningsbygg).  

 

Startavskrivningen vil bli avviklet fra 2017. Den varslede endringen gir 

skattyterne mulighet til å gjennomføre nyinvesteringer med startavskrivning 

i 2016.  



Se nærmere omtale i kap. 10 i Meld. St. 4 (2015-2016) Bedre skatt – en 

skattereform for omstilling og vekst. 

 


