Faktaark
Endringer i inntektsskatten for personer
Det har vært felles skattesats på alminnelig inntekt for personer og selskap siden
skattereformen i 1992, og Regjeringen mener at dette skal være utgangspunktet også
fremover. Regjeringen anbefaler å redusere selskapsskattesatsen til 22 prosent. En
skattesats på 22 prosent også for personer vil sikre at det fortsatt vil være felles
skattesats på alminnelig inntekt. Det begrenser mulighetene for skattetilpasninger
mellom person og selskap.
Reduksjonen av skattesatsen på alminnelig inntekt for personer gir et stort provenytap.
I tråd med Skatteutvalgets anbefalinger foreslår Regjeringen at hoveddelen av
provenytapet fra satsreduksjonen vil bli dekket inn ved å innføre en ny progressiv
bruttoskatt, trinnskatten. Skattesatsene i trinnskatten justeres i toårsperioden 2017-2018
i takt med reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt. Det innebærer brede
lettelser i inntektsbeskatningen av personer, og lavere marginalskattesatser vil
stimulere til økt arbeidstilbud. Som ledd i en større skattereform, der det gis
skattelettelser til brede grupper, er det også naturlig å gå gjennom ulike fradrag og
særordninger i personbeskatningen. Bredere skattegrunnlag kan gi rom for større
reduksjoner i marginalskatten på personinntekt.
I Skattemeldingen varsler Regjeringen at utbytteskatten på eiers hånd skal trappes opp
i takt med reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt, men fortsatt slik at samlet
marginalskatt på utbytte inklusive selskapsskatt holdes om lag på dagens nivå. Med en
skattesats for selskap på 22 pst. gir det en skattesats på utbytte mv. på eiers hånd på i
underkant av 32 pst. Som følge av at det foreslås lavere marginalskatt på lønn, vil
motivet til inntektsskifting likevel bli noe redusert.
Regjeringen foreslår enkelte andre endringer i inntektsskatten for personer. Se
pressemeldingen om skatteopplegget.
Se Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 3 og kapittel 5 og eget faktaark for en nærmere
omtale av forslagene i 2016-budsjettet.
Se Meld. St. 4 (2015-2016) kapittel 6 for en nærmere omtale av Regjeringens forslag til
endringer i inntektsbeskatning av personer.
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