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Innst. 3 S
(2022–2023)

Innstilling til Stortinget 
fra finanskomiteen

Prop. 1 LS (2022–2023), Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter 
og toll 2023

Til Stortinget

1. Innledning
Ko m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  L i s e  C h r i s t o f f e r s e n ,  F r o d e 
J a c o b s e n ,  l e d e r e n  E i g i l  K n u t s e n ,  A b e l 
C e c i l i e  K n i b e  K r o g l u n d ,  M a y  B r i t t  L a g e s e n 
o g  M o n a  N i l s e n ,  f r a  H ø y r e ,  M a h m o u d 
Fa r a h m a n d ,  I r e n e  H e n g  L a u v s n e s ,  H e i d i 
N o r d b y  L u n d e  o g  H e l g e  O r t e n ,  f r a  S e n t e r -
p a r t i e t ,  K j e r s t i n  Wø y e n  Fu n d e r u d ,  G e i r 
P o l l e s t a d  o g  Pe r  M a r t i n  S a n d t r ø e n ,  f r a 
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  H a n s  A n d r e a s  L i m i  o g 
R o y  S t e f f e n s e n ,  f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e -
p a r t i ,  C a t o  B r u n v a n d  E l l i n g s e n ,  f r a  R ø d t , 

M a r i e  S n e v e  M a r t i n u s s e n ,  f r a  Ve n s t r e , 
Sv e i n u n g  R o t e v a t n ,  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e ,  L a n  M a r i e  N g u y e n  B e r g ,  o g  f r a 
K r i s t e l i g  Fo l k e p a r t i ,  K j e l l  I n g o l f  R o p s t a d , 
fremmer i denne innstillingen tilråding om skatter, 
avgifter og toll for 2023 i tråd med Stortingets vedtak 
13. oktober 2022 om å fordele rammeområde 21 
(skatter, avgifter og toll) til finanskomiteen.

Ko m i t e e n  viser til at sammendragene nedenfor i 
denne innstillingen vil kunne være begrenset til forkorte-
de oppsummeringer av saksomtaler. For nærmere omta-
ler i Prop. 1 LS (2022–2023) i det følgende, også omtalt 
som «proposisjonen», Prop. 1 S (2022–2023) og Prop. 1 S 
Tillegg 2 (2022–2023) vises det til disse dokumentene.

Ko m i t e e n  viser videre til brev av 21. oktober 
2022 fra finansministeren om enkelte presiseringer om 
høyprisbidrag og brev av 9. november 2022 om korrige-
ring av feil/unøyaktigheter i Prop. 1 LS (2022–2023). Bre-
vene følger som vedlegg til denne innstillingen.

Ko m i t e e n  henviser til Innst. 4 L (2022–2023) for 
behandlingen av lovsaker.

2. Utgangspunkt
2.1 Regjeringens forslag

Tabellen viser regjeringens forslag fordelt på budsjettkapitler og poster i rammeområde 21:

Kap. Post Formål
Prop. 1 S (2022–2023) 

med Tillegg 2

I n n t e k t e r
Skatter og avgifter

5501 Skatter på formue og inntekt
70 Trinnskatt mv...................................................................................................................... 95 378 000 000
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72 Fellesskatt mv. fra personlige skattytere ................................................................. 137 120 000 000
74 Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum............ 155 600 000 000
75 Formuesskatt ...................................................................................................................... 9 700 000 000
76 Kildeskatt på utbytte....................................................................................................... 5 500 000 000
77 Kildeskatt på rentebetalinger...................................................................................... 50 000 000
78 Kildeskatt på royaltybetalinger .................................................................................. 500 000
79 Kildeskatt på leiebetalinger for visse fysiske eiendeler .................................... 110 000 000

5502 Finansskatt
70 Skatt på lønn ....................................................................................................................... 2 500 000 000
71 Skatt på overskudd ........................................................................................................... 2 500 000 000

5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum
71 Ordinær skatt på formue og inntekt......................................................................... 251 300 000 000
72 Særskatt på oljeinntekter .............................................................................................. 595 100 000 000
74 Arealavgift mv..................................................................................................................... 1 200 000 000

5508 Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på  
kontinentalsokkelen

70 CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen 7 300 000 000
5509 Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på 

 kontinentalsokkelen
70 Avgift....................................................................................................................................... 1 000 000

5511 Tollinntekter
70 Toll........................................................................................................................................... 4 000 000 000
71 Auksjonsinntekter fra tollkvoter................................................................................ 285 000 000

5521 Merverdiavgift
70 Merverdiavgift.................................................................................................................... 392 950 000 000

5526 Avgift på alkohol
70 Avgift på alkohol ............................................................................................................... 15 000 000 000

5531 Avgift på tobakkvarer mv.
70 Avgift på tobakkvarer mv............................................................................................... 7 450 000 000

5536 Avgift på motorvogner mv.
71 Engangsavgift...................................................................................................................... 7 290 000 000
72 Trafikkforsikringsavgift .................................................................................................. 11 000 000 000
73 Vektårsavgift........................................................................................................................ 300 000 000
75 Omregistreringsavgift ..................................................................................................... 1 575 000 000

5538 Veibruksavgift på drivstoff
70 Veibruksavgift på bensin ............................................................................................... 4 360 000 000
71 Veibruksavgift på autodiesel ........................................................................................ 8 910 000 000
72 Veibruksavgift på naturgass og LPG .......................................................................... 4 000 000

5540 Avgift på kraftproduksjon
70 Avgift på kraftproduksjon ............................................................................................. 22 700 000 000

5541 Avgift på elektrisk kraft
70 Avgift på elektrisk kraft................................................................................................... 9 910 000 000

5542 Avgift på mineralolje mv.
70 Grunnavgift på mineralolje mv................................................................................... 500 000 000
71 Avgift på smøreolje mv. .................................................................................................. 110 000 000

5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70 CO2-avgift.......................................................................................... 14 934 000 000
71 Svovelavgift .......................................................................................................................... 3 000 000

5546 Avgift på forbrenning av avfall
70 CO2-avgift.......................................................................................... 360 000 000

Kap. Post Formål
Prop. 1 S (2022–2023) 

med Tillegg 2
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5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier
71 Tetrakloreten (PER).......................................................................................................... 1 000 000

5548 Miljøavgift på visse klimagasser
70 Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) ................ 450 000 000
71 Avgift på SF6 ..................................................................................... 45 000 000

5549 Avgift på utslipp av NOX
70 Avgift på utslipp av NOX ............................................................. 50 000 000

5550 Miljøavgift på plantevernmidler
70 Miljøavgift på plantevernmidler................................................................................ 65 000 000

5551 Avgifter knyttet til mineralvirksomhet
70 Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum .. 1 200 000
71 Årsavgift knyttet til mineraler ..................................................................................... 10 500 000

5552 Avgift på produksjon av fisk
70 Avgift på produksjon av fisk ......................................................................................... 700 000 000

5553 Avgift på viltlevende marine ressurser
70 Avgift på viltlevende marine ressurser..................................................................... 100 000 000

5554 Avgift på landbasert vindkraft
70 Avgift på landbasert vindkraft ..................................................................................... 471 200 000

5557 Avgift på sukker mv.
70 Avgift på sukker mv. ......................................................................................................... 200 000 000

5559 Avgift på drikkevareemballasje
70 Grunnavgift på engangsemballasje........................................................................... 2 300 000 000
71 Miljøavgift på kartong .................................................................................................... 60 000 000
72 Miljøavgift på plast........................................................................................................... 40 000 000
73 Miljøavgift på metall ....................................................................................................... 10 000 000
74 Miljøavgift på glass........................................................................................................... 5 000 000

5561 Flypassasjeravgift
70 Flypassasjeravgift .............................................................................................................. 1 850 000 000

5565 Dokumentavgift
70 Dokumentavgift................................................................................................................. 12 400 000 000

5568 Sektoravgifter under Kultur- og likestillingsdepartementet
71 Årsavgift – stiftelser .......................................................................................................... 27 775 000
73 Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS ................................................. 46 845 000
75 Kino- og videogramavgift .............................................................................................. 32 000 000

5570 Sektoravgifter under Kommunal- og distriktsdepartementet
70 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ..................................... 262 613 000

5571 Sektoravgifter under Arbeids- og inkluderingsdepartementet
70 Petroleumstilsynet – sektoravgift............................................................................... 131 025 000

5572 Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
70 Legemiddeldetaljistavgift .............................................................................................. 68 385 000
72 Avgift utsalgssteder utenom apotek ......................................................................... 2 700 000
73 Legemiddelleverandøravgift ........................................................................................ 223 000 000
74 Tilsynsavgift......................................................................................................................... 3 770 000
75 Sektoravgift tobakk .......................................................................................................... 18 952 000

5574 Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet
71 Avgifter immaterielle rettigheter ............................................................................... 160 000 000
72 Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur ........................................................................ 33 100 000
73 Årsavgift Merkeregisteret .............................................................................................. 8 600 000
74 Fiskeriforskningsavgift ................................................................................................... 345 600 000
75 Tilsynsavgift Justervesenet ............................................................................................ 26 700 000

Kap. Post Formål
Prop. 1 S (2022–2023) 

med Tillegg 2
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2.2 Stortingets vedtak
I Stortingets vedtak 1. desember 2022 ble sum inn-

tekter for rammeområde 21 fastsatt til 2 210 699 914 000.

2.3 Hovedtrekk
2.3.1 SAMMENDRAG

Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken og over-
sikt over skatte- og avgiftssystemet er omtalt i proposi-
sjonens del I.

2.3.2 KOMITEENS MERKNADER

2.3.2.1 Innledning
Ko m i t e e n  viser til fraksjonenes respektive 

merknader i Innst. 2 S (2022–2023), nedenfor i denne 
innstillingen og i Innst. 4 L (2022–2023).

2.3.2.2 Budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet og Sosialistisk Venstre-
parti

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i , viser til at partiene 29. november 
2022 inngikk et budsjettforlik der det ble gjort flere end-
ringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2023 sammenlig-
net med regjeringens forslag. Disse endringene er:

–   Bunnfradrag inntektsskatt: Personfradraget økes fra 
73 100 kroner til 79 600 kroner. Minstefradrag i 
lønn/trygd, øvre grense senkes fra 109 950 kroner til 
104 450 kroner. Minstefradrag i pensjon, øvre 
grense senkes fra 90 800 kroner til 86 250 kroner. 
Maksimalt skattefradrag i pensjonsinntekten sen-
kes fra 33 250 kroner til 32 825 kroner.

–   Trygdeavgift: Nedre grense for trygdeavgift økes fra 
64 650 kroner til 69 650 kroner. Økningen innebæ-
rer at frikortgrensen øker fra 65 000 kroner til 
70 000 kroner.

–   Trinnskatt: Innslagspunkt i trinn 3 senkes fra 
644 700 kroner til 642 950 kroner. Innslagspunkt i 
trinn 4 senkes fra 969 200 kroner til 926 800 kroner. 
Innslagspunkt i trinn 5 senkes fra 2 000 000 kroner 
til 1 500 000 kroner.

–   Boligsparing for ungdom (BSU): Skattefradragssat-
sen reduseres fra 20 til 10 pst.

–   Flypassasjeravgift: Flypassasjeravgiften for reiser ut 
av Europa økes med 100 kroner fra 220 til 320 kro-
ner per passasjer.

–   Formuesskatt: Verdsettelsen av primærbolig med 
høy verdi økes fra 50 til 70 pst., og verdsettelsen av 
sekundærbolig økes fra 95 til 100 pst.

–   Engangsavgift: De positive satsene i CO2-kompo-
nenten i engangsavgiften for varebiler økes med 12 
pst., og innslagspunktet for CO2-komponenten i 

76 Kontrollavgift fiskeflåten............................................................................................... 46 500 000
77 Sektoravgifter Kystverket ............................................................................................... 984 433 000

5576 Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet
70 Forskningsavgift på landbruksprodukter............................................................... 190 000 000
72 Jeger- og fellingsavgifter ................................................................................................. 93 000 000

5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
70 Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond.................................................... 13 012 000
72 Fiskeravgifter....................................................................................................................... 18 686 000
73 Påslag på nettariffen til Klima- og energifondet.................................................. 690 000 000

5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet
70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene ............................................................. 508 318 000

5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
70 Bidrag til kulturminnevern i regulerte vassdrag.................................................. 55 000 000
71 Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging........................................................... 185 000 000
72 Dam- og beredskapstilsyn............................................................................................. 72 000 000

5583 Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser
70 Avgift på frekvenser mv. ................................................................................................. 394 000 000

Folketrygden
5700 Folketrygdens inntekter

71 Trygdeavgift ......................................................................................................................... 176 310 500 000
72 Arbeidsgiveravgift ............................................................................................................. 244 916 000 000

Sum inntekter rammeområde 21 2 209 626 914 000
Netto rammeområde 21 -2 209 626 914 000

Kap. Post Formål
Prop. 1 S (2022–2023) 

med Tillegg 2
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engangsavgiften for personbiler reduseres fra 87 til 
82 gram.

–   Grunnavgift: Grunnavgiften på mineralolje foreslås 
avviklet.

–   CO2-avgift mineralolje: Det foreslås å innføre en ny 
sats for kvotepliktig bruk av mineralolje på 0,23 
kroner per liter.

–   CO2-avgift på sokkelen: Det foreslås å øke CO2-
avgiften på sokkelen med 5 pst., fra 725 kroner/tonn 
til 761 kroner/tonn.

–   Utflyttingsskatt: F l e r t a l l e t  er blitt enig om å 
foreta en lovendring om utflyttingsskatt.

2.3.2.3 Hovedmerknad fra Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r -
p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  viser til at dette er Arbei-
derparti–Senterparti-regjeringens første egne budsjett. 
Det er preget av Russlands aggressive angrep på Ukrai-
na, høye strømpriser og generelt høy prisstigning. Re-
gjeringens svar på dagens utfordringer er et ansvarlig og 
rettferdig budsjett som skal ivareta folks trygget i hver-
dagen.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Arbeiderparti–
Senterparti-regjeringens opprinnelige forslag til stats-
budsjett var rettferdig, stramt og omfordelende, og pe-
ker på at budsjettforliket styrker denne profilen. Olje-
pengebruken er lav og ligger uendret i budsjettforliket 
sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. 
Økt oljepengebruk ville ført til enda høyere prisstigning 
og rammet hardest dem med minst. En høyere rente vil-
le også slått hardt ut for landets bedrifter. Som konsek-
vens er denne regjeringens økonomiske handlingsrom 
blitt snevret inn. Det krever tydeligere politiske priorite-
ringer.

D i s s e  m e d l e m m e r  peker blant annet på at inn-
tektsskatten kuttes for personer som tjener under 
750 000 kroner. Personfradraget øker fra 58 250 til 
79 600 kroner, frikortsgrensen øker fra 65 000 til 70 000 
kroner, og fagforeningsfradraget øker til 7 700 kroner, 
en dobling sammenlignet med nivået under regjering-
en Solberg. Endringene kommer særlig de med lave og 
middels inntekter til gode. Det gjennomføres også en 
rekke andre grep for å hjelpe de som rammes hardest av 
prisstigningen. Det gjennomføres et avbyråkratiserende 
grep hvor samtidig som særfradraget for enslige forsør-
gere avvikles, økes utvidet barnetrygd for enslige forsør-
gere tilsvarende maksimalt skattefradrag i den tidligere 
ordningen. På toppen av dette økes utvidet barnetrygd 
med 5 676 kroner, som innebærer at alle enslige forsør-
gere får økt utvidet barnetrygd. For en enslig forsørger 
med for lav inntekt til å få særfradraget, innebærer det 
en total økning på 17 220 kroner i året.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at statsbudsjettet for 
2023 vil bidra til betydelige kutt i utslipp av klimagasser 

på både kort og lengre sikt innenfor rammen av Norges 
klimaforpliktelser. I skatte- og avgiftspolitikken foreslås 
det økt prising av klimagassutslipp i både ikke-kvote-
pliktig og kvotepliktig sektor.

D i s s e  m e d l e m m e r  peker på at Hurdalsplattfor-
men ligger til grunn for Arbeiderparti–Senterparti-re-
gjeringens politikk. Verdiene og prioriteringene står seg 
særlig i dagens krevende situasjon. Rettferdig fordeling 
og finansiering av felles velferd er skatte- og avgiftspoli-
tikkens sentrale mål. Budsjettet for 2023 bygger videre 
på viktige steg som ble tatt for å nå disse målene i fjor.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at grunnrente 
på havbruk og vindkraft er i tråd med Arbeiderparti-
Senterparti-regjeringens verdier om at folkets naturres-
surser skal komme fellesskapet til gode. Regjeringens fo-
reslåtte skatter er således i tråd med norsk økonomisk 
og politisk tradisjon. Andre grep, som økt midlertidig 
arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner og høy-
prisbidrag på vannkraft, er nødvendige for å sikre til-
strekkelige skatteinntekter for å finansiere våre felles 
velferdsgoder i hele landet, verdig ankomst for et re-
kordhøyt antall nye flyktninger til Norge og Europas 
rauseste strømstøtteordning.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Arbeiderparti–
Senterparti-regjeringen fører en skatte- og avgiftspoli-
tikk for å utjevne sosiale, økonomiske og geografiske 
forskjeller i hele Norge.

2.3.2.4 Høyres hovedmerknad
Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  viser til 

Høyres alternative statsbudsjett og sine forslag der. 
Skatte- og avgiftssystemet er grunnlaget for finansierin-
gen av velferdsstaten og våre fellesgoder og må bidra til 
trygghet for både personlig økonomi og langsiktig ver-
diskaping i hele Norge. Skatte- og avgiftspolitikken må 
legge til rette for bærekraftig, inkluderende vekst og 
rettferdig fordeling. I en tid preget av stor usikkerhet er 
det særlig viktig med forutsigbare rammebetingelser 
som bidrar til langsiktighet i investeringer som trygger 
næringsutvikling og arbeidsplasser i Norge. Ikke minst 
må pengepolitikken og finanspolitikken dra i samme 
retning for å unngå at inflasjonen biter seg fast, og at 
renta må økes raskere og mer enn nødvendig. Derfor 
legger Høyre opp til et strammere budsjett med om lag 
fem mrd. kroner i lavere oljepengebruk enn i forliket 
mellom regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at skatte- og avgifts-
systemet påvirker de økonomiske beslutningene som 
tas av enkeltpersoner og bedrifter. Derfor er både nivå-
et, utformingen og innretningen av skatter og avgifter 
viktig.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det er høy skatte-
vilje i Norge, noe som tyder på tillit til at tidligere regje-
ringers skatte- og avgiftspolitikk og prioriteringer har 
hatt stor oppslutning. Undergraves denne tilliten, svek-
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kes både skattevilje og investeringsvilje, noe som på sikt 
svekker finansieringen av velferdsstaten. Selv om vel-
ferd er mer enn summen av statsbudsjettet, er god skat-
te- og avgiftspolitikk som fremmer økt verdiskaping, en 
forutsetning for en bærekraftig velferdsstat. Videre må 
skatter og avgifter være innrettet slik at de fremmer 
grønn omstilling, og at det lønner seg å jobbe, spare og 
investere.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at under regjeringen 
Solberg fikk en gjennomsnittsfamilie en skattereduk-
sjon på rundt 14 000 kroner mer i året enn om nivået fra 
2013 hadde blitt videreført. Dette gir mer frihet til den 
enkelte familie og betyr mest for de som har minst. Den-
ne politikken videreføres og forsterkes gjennom skatte-
letter for alle med middels og lav inntekt i Høyres alter-
native statsbudsjett for 2023. I tillegg økes barnetrygden 
med 3 000 kroner per barn til alle. Dette vil for en familie 
med to voksne med moderate inntekter og to barn gi 
rundt 8 000 mer i året sammenlignet med regjeringens 
forslag. D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å reversere 
regjeringspartiene og Sosialistisk Venstrepartis usosiale 
kutt i ordningen Boligsparing for ungdom, som er en 
ordning som gir incentiver til å spare til egen bolig og 
hjelper unge inn på boligmarkedet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at velferdsstaten vår 
finansieres av at folk er i arbeid, og at det fortsatt er for 
mange som står utenfor både utdanning og arbeid. Næ-
ringslivet melder om at mangel på kompetent arbeids-
kraft er det viktigste hinderet for videreutvikling og vekst. 
I motsetning til regjeringen vil derfor d i s s e  m e d l e m -
m e r  på den ene siden styrke arbeidsmarkedstiltak for 
personer med nedsatt arbeidsevne og øke antall plasser i 
varig tilrettelagt arbeid. På den andre siden fjernes den 
urimelige, såkalt midlertidige økte arbeidsgiveravgiften 
som gjør det dyrere for bedrifter å ansette kvalifisert ar-
beidskraft i en tid der dette er en mangel. En straffeavgift 
for høyt utdannet arbeidskraft hemmer nødvendig 
grønn omstilling og den digitaliseringen av Norge som 
kan avhjelpe fremtidig mangel på arbeidskraft.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil legge til rette for et bære-
kraftig næringsliv som skaper arbeidsplasser over hele 
landet, og viser til at formuesskatten er en særskatt som 
kun betales av norske eiere. For å sikre norsk eierskap i 
hele Norge og bidra til investeringer som sikrer grønn 
omstilling, reduseres økningen i formuesskatten regjer-
ingen har lagt opp til. De som har mest, skal selvsagt bi-
dra mest, og de ti pst. rikeste sto for nær førti pst. av all 
personskatt under regjeringen Solberg.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at klimautslippene 
skal mer enn halveres innen 2030 og være netto null i 
2050. For at markedet skal fungere som en katalysator 
for omstilling, må ressursinnsats og utslipp være priset 
riktig, og alle må bidra. CO2-avgiften har fungert som et 
teknologinøytralt virkemiddel som gir incentiv til å re-
dusere utslipp fremfor å betale for det og dermed inves-

tere i grønn teknologi. Regjeringen har redusert vei-
bruksavgiften for bensin og diesel og grunnavgiften på 
mineralolje for å nulle ut virkningen av økt CO2-avgift. 
Høyre vil at det skal lønne seg å velge grønt, og reverse-
rer de grå avgiftsreduksjonene for å la CO2-avgiften vir-
ke. Dermed kuttes det 165 000 tonn mer CO2 enn det re-
gjeringen legger opp til. I stedet reduseres trafikkfor-
sikringsavgiften, som kommer alle bilister til gode. Den 
vellykkede elbilpolitikken videreføres gjennom å heve 
taket for moms på elbil til 600 000 kroner, slik at trygge 
familiebiler er tilgjengelige for flere. CO2-avgiften utvi-
des til å gjelde for landbruket, på om lag 100 kroner per 
tonn CO2-ekvivalenter.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det er lang tradi-
sjon i Norge for at avkastning fra våre felles naturressur-
ser i stor grad skal komme hele samfunnet til gode. Da er 
det viktig at ressursskattene utformes på en klok og mest 
mulig nøytral måte, som ikke hindrer verdiskaping og 
utbygging av kraften vi trenger. Høyprisbidraget på 
vannkraft er ikke utformet som en nøytral skatt, men 
påvirker lønnsomheten av ny utbygging og ved å produ-
sere kraft. Skatten kan være uheldig for vanndispone-
ringen. For å hindre negative konsekvenser for fremtidi-
ge investeringer må høyprisbidraget avvikles så raskt 
som mulig og senest innen 2024.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen skal 
endre inntektsberegningen fra timespris til månedspris 
for å dempe uheldige virkninger av skatten. D i s s e 
m e d l e m m e r  foreslår at inntektsberegningen skal 
skje basert på årlig gjennomsnittspris for å minske ne-
gative konsekvenser for vanndisponering. Dette kan 
gjøres uten å endre inntektene til staten nevneverdig. 
Hvis dette, til tross for regjeringens forsikringer, ikke er 
nok til å hindre negative konsekvenser for kraftproduk-
sjonen, må det vurderes ytterligere tilpasninger, for eks-
empel å gjøre skatten mer uavhengig av produksjons-
profil.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen legger 
opp til grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vind-
kraft, men at dette ikke gir inntekter til staten før i 2024. 
Det vises til egen omtale i merknader under.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at ordningen for 
skattefradrag for gaver til frivilligheten har vært en vel-
lykket ordning som både har utløst giverglede blant 
vanlige folk og bedre inntektsarbeid i de frivillige orga-
nisasjonene. Det er sunt for et demokrati at frivillige or-
ganisasjoner ikke er prisgitt offentlige budsjetter, men 
har flere økonomiske ben å stå på. Derfor videreføres og 
styrkes skattefradraget for gaver til frivilligheten.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til de øvrige kapitlene i 
denne innstillingen og Innst. 4 L (2022–2023) for de øv-
rige forslag til skatte- og avgiftsendringer. Det vises også 
til tabellen under for en samlet oppsummering av end-
ringer fra regjeringens forslag.
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2.3.2.5 Fremskrittspartiets hovedmerknad
Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -

p a r t i e t  mener at skatte- og avgiftsnivået i Norge skal 
reduseres betydelig, og legger dette til grunn for alterna-
tivt statsbudsjett for 2023.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Fremskrittsparti-
ets forslag til statsbudsjett inneholder skatte- og av-
giftslettelser på omtrent 57 mrd. kroner. Arbeiderparti–
Senterparti-regjeringen legger opp til skatte- og avgift-
søkninger på 55 mrd. kroner samlet for 2022 og 2023. 
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at regjeringen møter pri-
søkningen på viktige varer med unnfallenhet og ikke 
bruker muligheten man har til å kutte avgifter for å kor-
rigere prisnivået. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det 
er særlig drivstoff, mat og strøm som gir grunnlaget for 
prisveksten som nå rammer hele befolkningen og nær-
ingslivet. D i s s e  m e d l e m m e r  vil redusere avgiftene 
og med det sørge for å redusere inflasjonsfaren og dem-
pe presset på økonomien til husholdninger og bedrifter.

Avgifter
Elavgiften:
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til forslag om å fjerne 

elavgiften 1. halvår. Dette i kombinasjon med en full-
stendig strømstøtteordning som også omfatter fritids-
boliger og næring, der dekningsgraden endres til 100 
pst. og 50 øre per kWt, vil bidra til å dempe inflasjonen 
og presset på husholdningers og bedrifters økonomi.

Drivstoffavgiftene:
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til forslag om at både 

veibruks- og CO2-avgiften på drivstoff i veitrafikken fjer-
nes 1. halvår. Dette vil redusere pumpeprisen på bensin 
med 8 kroner og diesel med 7 kroner. Med diesel- og 
bensinpriser på opp mot 24 kroner per liter (oktober) 
vil dette bringe prisene ned på nivå med det som var si-
tuasjonen før prisveksten startet. Dette vil hjelpe både 
husholdninger og bedrifter. Lavere transportkostnader 
demper også prisveksten på andre varer.

Anleggsdiesel:
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til forslag om å fjerne 

mineraloljeavgiften, noe som vil dempe prisene på driv-
stoff for anleggsbransjen.

Matmoms:
Matprisene har økt med så mye som 13 pst. siste år, 

noe som rammer alle husholdninger. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til forslag om å halvere matmomsen, 
som forutsettes fullt ut skal komme forbrukerne til gode 
og vil gi en familie inntil 11 000 kroner i årlig sparte ut-
gifter. I tillegg vil dette også dempe inflasjonen og kunne 
gi mindre grunnlag for grensehandel.

Sukkeravgift:
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Fremskrittsparti-

et har sørget for at både sjokoladeavgiften samt avgift på 
alkoholfrie drikkevarer er fjernet. D i s s e  m e d l e m -

Skatteendringer (tall i mill. kroner) Påløpt Bokført 2023 
Næringsliv mv. 13 215 10 969 
Reversere økning i arbeidsgiveravgiften (brutto, inkl. off. sektor) 10 780 9 016 
Reversere økning i formuesskatt 2 435 1 953 
Bedre privatøkonomi 4 685 3 750 
Øke personfradraget med 5 000 kroner 4 175 3 340 
Økt sats i minstefradraget med 10 pp. for arbeid og trygd 510 410 
Grønn skatteveksling. Skjerme privatbil -2 625 -2 650 
Heve taket for merverdiavgift på elbil til 600 000 kroner 600 500 
Fjerne vektfordel for hybridbiler i engangsavgiften -125 -100 
Veibruksavgift diesel. Ikke redusere -1 620 -1 490 
Veibruksavgift bensin. Ikke redusere -260 -240 
Grunnavgift på mineralolje. Ikke redusere -1 460 -1 360 
Redusere trafikkforsikringsavgiften 1 250 1 000 
Miljøavgift på engangsemballasje. Avvikle fritak for melk og kakaoprodukter -550 -500 
Klimagassavgift for landbruk (tilsv. 100 kr/CO2-ekvivalent) -460 -460 
Diverse -2 295 -1 950 
Skattefradrag for gaver til frivillighet 115 95 
Avgift på viltlevende marine ressurser -60 -50 
Taxfree. Gjeninnføre veksling mellom tobakkskvote og alkoholkvote -200 -180 
Øke tobakksavgiftene med 5 pst. (utenom for snus og e-sigaretter) -190 -205 
Fagforeningsfradrag på regjeringen Solbergs nivå (3 850 kroner) -760 -610 
Merverdiavgift på bøker -1 200 -1 000 
Sum skatt 12 980 10 119 
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m e r  viser til forslag om at den gjenstående særlige suk-
keravgiften skal fjernes.

Kjøretøy:
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til forslag om å reduse-

re bilavgiftene med omtrent 11 mrd. kroner, og en viktig 
del av dette er drivstoffavgiftene.

D i s s e  m e d l e m m e r  avviser regjeringens øknin-
ger i engangsavgiften med innføring av ny vektavgift der 
konvensjonelle biler beskattes dobbelt for vekt. D i s s e 
m e d l e m m e r  avviser også regjeringens forslag om 
dårligere rammevilkår for ladbare biler og økt CO2-av-
gift både ved kjøp av bil og på drivstoff.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til forslag om å gjen-
innføre solide fradrag for ladbare biler i engangsavgiften 
og med dette redusere bilprisene med inntil 120 000 
kroner sammenliknet med regjeringens opplegg.

Strømstøtteordning:
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det i Fremskritts-

partiets alternative statsbudsjett forslås å forbedre re-
gjeringens ufullstendige strømstøtte ordning ved å gi 
100 pst. dekning for priser over 50 øre per kWt. Videre 
skal strømstøtteordningen utvides til å omfatte også fri-
tidsboliger og næringsdrivende. D i s s e  m e d l e m m e r
mener at Fremskrittspartiets modell for strømstøtte vil 
sørge for at større deler av statens ekstrainntekter tilba-
kebetales til landets husholdninger og bedrifter og bed-
rer kjøpekraften.

Personskatt:
Personfradrag:
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at flere skal få mulig-

het til å greie seg på egen inntekt i stedet for å være av-
hengig av offentlige støtteordninger. Det skal lønne seg 
å jobbe. D i s s e  m e d l e m m e r  viser i denne sammen-
heng til forslag om å prioritere skattelette for alle gjen-
nom å øke personfradraget til 80 000. Samtidig fjernes 
fagforeningsfradraget, som er skattelette til de få.

Frikort:
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til forslag om å øke fri-

kortgrensen fra dagens nivå på 65 000 kroner til 100 000 
kroner. Omtrent 85 000 personer vil slippe å betale 
skatt dersom frikortgrensen økes til 100 000 kroner, slik 
at for eksempel studenter kan jobbe mer uten å betale 
skatt.

Næringsskatt:
Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen har økt 

skatter og avgifter med omtrent 55 mrd. kroner siden 
den tiltrådte, og mye av dette er næringsskatt. D i s s e 
m e d l e m m e r  viser til forslag om å avvise regjeringens 
økninger i formues- og utbytteskatten, som kommer på 
toppen av de store skjerpelsene som ble gjennomført i 
årets budsjett.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til forslag om å 
avvise regjeringens forslag om å øke grunnrenteskatten 
for vannkraft fra 37 til 45 pst., og reduserer satsen til 40 
pst., som gir en likebehandling med vindkraft. D i s s e 
m e d l e m m e r  viser videre til Fremskrittspartiets for-
slag om å kutte høyprisfradraget for 2022 og første 
halvår 2023. I løpet av våren skal Stortinget behandle en 
egen sak om ordningen, og d i s s e  m e d l e m m e r  vil 
komme tilbake til alternativt forslag for andre halvår.

Norge har hatt høy tillit som et land med stabile 
rammebetingelser. Dette er nå forlatt med regjeringens 
skatteøkninger, forslag om å gi skatteøkninger tilbake-
virkende kraft samt innføring av grunnrente på hav-
bruk. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at i Fremskritts-
partiets alternative statsbudsjett droppes skattesjokket 
for næringslivet.

D i s s e  m e d l e m m e r  legger til grunn at regjering-
ens forslag til statsbudsjett vil svekke norsk konkurran-
sekraft og øke risikoen for konkurser og tapte arbeids-
plasser. Forslaget om å øke arbeidsgiveravgiften for alle 
som tjener over 750 000 i privat sektor, gir et bidrag til 
denne utviklingen. Beløpet omfatter her også avsetnin-
ger til pensjon og naturalytelser. D i s s e  m e d l e m m e r
mener det er grunn til å tro at ekstraavgiften vil slå inn 
på inntekter ned mot 660 000 og dermed treffe lønnin-
ger som ligger nær dagens gjennomsnitt for ansatte i 
statlig og privat sektor. Mange bedrifter vil få en ny sær-
norsk ekstraskatt av regjeringen, som vil gjøre det enda 
vanskeligere å konkurrere med bedrifter i andre land.

Grunnrenteskatt på havbruk:
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen har fo-

reslått en ny særnorsk skatt for oppdrettsnæringen. Skat-
ten kommer til å ramme en av våre viktigste næringer 
hardt. Dette er en ny særnorsk skatt som særlig vil gå ut 
over distriktskommuner langs kysten, og den vil også ha 
negative ringvirkninger for andre næringer i distriktene. 
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at virkningen av denne 
skatteskjerpelsen er at kystsamfunn og lokale bedrifter 
tappes for verdier som overføres til Oslo og Finansdepar-
tementet.

Den norske havbruksnæringen er i sterk konkur-
ranse med aktører i land med lavere kostnader enn Nor-
ge på en rekke områder, og da må vi tilby de driftige fol-
kene i havbruksnæringen konkurransedyktige ramme-
vilkår.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Fremskrittsparti-
et i alternativt statsbudsjett avviser å innføre den nye 
ekstra grunnrenteskatten på havbruk, som kommer på 
toppen av skyhøye kostnader og den største skatte-
økningen for næringslivet på over 20 år.

Særavgiftsgjennomgang:
D i s s e  m e d l e m m e r  vil at norske særavgifter skal 

reduseres til et nivå på linje med våre naboland. D i s s e 
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m e d l e m m e r  viser til Fremskrittspartiets alternative 
statsbudsjett, der regjeringen bes legge frem en stor-
tingsmelding om særavgifter i 2023.

2.3.2.6 Sosialistisk Venstrepartis hoved-
merknad

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n -
s t r e p a r t i  viser til Sosialistisk Venstrepartis alternati-
ve statsbudsjett og Innst. 2 S (2022–2023) for sine pri-
mære forslag til skatte- og avgiftspolitikken for 2023.

2.3.2.7 Rødts hovedmerknad
Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  ønsker seg et 

mer rettferdig skattesystem. Det betyr at de med høye 
inntekter og formuer må betale mer, mens folk med 
vanlige inntekter får lavere eller uendret skatt. D e t t e 
m e d l e m  viser til Rødts alternative statsbudsjett, der 
Rødt også går i gang med å tette flere av skattehullene 
for de superrike, slik at de ikke lenger kan lure seg unna 
regningen. Rødts skattepolitikk vil både bidra til å redu-
sere ulikheten i Norge og gjøre det mulig å finansiere 
bedre velferdstjenester for vanlige folk.

Bryte med høyresidens skattepolitikk
D e t t e  m e d l e m  viser til at ulike borgerlige regjer-

inger de siste 20 årene kuttet det samlede skattenivået 
med over 60 mrd. kroner, målt i dagens priser. Mindre 
penger til fellesskapet gir mindre penger til felles løsnin-
ger. Under regjeringa Solberg ble det gitt store skattega-
ver til de som eier de største selskapene og har de største 
formuene. Det var en politikk som både bidro til å øke 
forskjellene mellom folk og å svekke velferdssamfunnet 
med en rekke usosiale kutt.

D e t t e  m e d l e m  mener det er på høy tid å snu 
denne utviklinga. Norge er et rikt samfunn som burde 
ha råd til velferdsløft for alle, som gratis tannhelse og 
barnehage eller nye klimatiltak. Arbeiderpartiet og Sen-
terpartiet gikk til valg på å frede rundt 80 pst. av regje-
ringa Solbergs skattekutt, noe som tilsvarer om lag 30 
mrd. At regjeringa i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 
tilsynelatende øker skattenivået med flere titalls milliar-
der, betyr likevel ikke at regjeringa nå plutselig fører 
«Rødts skattepolitikk», slik enkelte har hevdet.

D e t t e  m e d l e m  peker på at det aller meste av 
skatteøkningene som hentes inn, er omfordeling av su-
perprofitt fra kraftbransjen, som betales rett ut igjen 
som strømstøtte. Store deler av skatte- og avgiftsøknin-
gene gir ikke fellesskapet reelt større inntekter, fordi dis-
se endringene samtidig reduserer utbytter og inntekter 
fra offentlig eide kraftselskaper.

D e t t e  m e d l e m  mener at dersom man skal møte 
priskrisa med kraftfulle tiltak for folk flest, og samtidig 
styrke fellesskapet og utvide velferden, er det behov for 
å omfordele langt mer, fra de som har tjent store penger 
gjennom koronakrisa og priskrisa, til fellesskapet og de 

som sliter med å få endene til å møtes. Derfor foreslår 
Rødt å øke skattenivået betydelig fra regjeringens for-
slag, fordi det trengs i kampen mot Forskjells-Norge.

Skattereform for å tette hull i det norske skattesystemet
D e t t e  m e d l e m  viser til rapporten «Økonomisk 

ulikhet i Norge i det 21. århundre» fra 2021, der forskere 
ved Statistisk sentralbyrå viser at skattesystemet over 
lengre tid ikke har vært progressivt på toppen av den 
norske inntektsfordelingen. Det vil si at Norges aller ri-
keste i praksis betaler mindre skatt per krone de tjener, 
enn folk flest. Årsaken til dette er at skattesatsene de ri-
keste betaler, slik som selskapsskatten og formuesskat-
ten, har blitt redusert over tid. Med dagens system for 
skatt på eierinntekter, den såkalte fritaksmetoden, kan 
kapitaleierne i stor grad velge om de vil betale utbytte-
skatt av sine løpende inntekter eller om de vil utsette 
det på ubestemt tid.

D e t t e  m e d l e m  mener dette er et grunnleggende 
problem med dagens skattesystem, og formuesskatten 
blir dermed den viktigste skatten gruppen svært rike 
nordmenn må betale på årlig basis. Men selv om formu-
esskatten har gunstige fordelingsvirkninger, har den 
samtidig flere store svakheter. Den kanskje største er at 
aksjer i unoterte selskaper – som er den typen aksjer 
mange av de aller rikeste eier mye av – verdsettes langt 
lavere enn aksjer i børsnoterte selskaper. Også de dyres-
te eiendommene verdsettes til bare en brøkdel av sin re-
elle markedsverdi. Det gjør at mange av landets aller ri-
keste i praksis bare betaler en brøkdel av den ordinære 
satsen for formuesskatt. For at formuesskatten skal be-
skatte like verdier likt, må verdsettelsesreglene endres.

D e t t e  m e d l e m  mener at alt dette bidrar til at 
både inntekts- og formuesstatistikken ikke fullt ut fan-
ger opp hvor rike de rike i Norge egentlig er, og hvor mye 
rikere de har blitt de siste tiårene, og at debatten om 
skatt og fordeling må ta innover seg denne nye kunn-
skapen.

D e t t e  m e d l e m  mener at personer som nyter 
godt av den norske økonomien og det norske velferds-
systemet, bør betale sin rettmessige andel skatt til Nor-
ge. Dette prinsippet uthules daglig av at det finnes en 
rekke smutthull i dagens skattesystem som Rødt jobber 
for å tette. D e t t e  m e d l e m  viser til Dokument 8:229 S 
(2021–2022) der representanter fra Rødt la fram forslag 
om å tette en rekke slike hull i det norske skatte-
systemet.

D e t t e  m e d l e m  viser til at Skatteutvalget i de-
sember skal legge fram sine anbefalinger til endringer i 
skattesystemet. Rødt mener det er behov for store end-
ringer for å sikre at systemet blir mer progressivt og om-
fordelende. Mange av disse endringene vil måtte kom-
me på plass over tid. Mye kan likevel gjøres her og nå for 
å sikre et mer rettferdig skattesystem.
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Under beskrives Rødts konkrete forslag til en pro-
gressiv omlegging av skattesystemet som gir en netto 
økning av skatter og avgifter på om lag 27 mrd. kroner 
sammenliknet med regjeringens forslag. Hovedelemen-
tene i dette skatteopplegget er:

Økt skatt på selskapsoverskudd
D e t t e  m e d l e m  viser til skatteforliket i 2016, der 

høyresida, Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk sam-
men om å kutte skatten på overskudd i selskaper gradvis 
fra 27 til 23 pst., og at regjeringa Solberg senere kuttet 
selskapsskatten med ytterligere ett prosentpoeng.

D e t t e  m e d l e m  mener det er feil å frede nivået på 
skatten selskaper betaler på sine overskudd, og at dette 
er et av de største hindrene for at en ny regjering også 
skal bety et reelt politisk retningsskifte. Rødt vil heller 
gjøre Norge til et foregangsland som står opp mot et in-
ternasjonalt skattekappløp mot bunnen og gradvis øke 
skatten på selskapsoverskudd. Det internasjonale sam-
arbeidet mot skatteparadisene må forsterkes, og vi må 
særlig sørge for at store multinasjonale selskaper beta-
ler den skatten de skal, i landene de opererer i. D e t t e 
m e d l e m  mener at når store land som USA og Storbri-
tannia planlegger økt skatt på selskapsoverskudd de 
kommende årene, er det ingen grunn til at Norge skal 
beholde sitt rekordlave skattenivå.

D e t t e  m e d l e m  minner om at det går ekstremt 
godt på toppen av norsk næringsliv. I 2021 gikk norske 
selskaper med rekordoverskudd, og bare fra 2020 til 
2021 økte selskapenes overskudd etter skatt med 500 
mrd. kroner. Siden 2013 har selskapsskatten blitt redu-
sert fra 28 til 22 pst. I 2023 beløper det seg til et bortfall 
av skatteinntekter på anslagsvis 25 mrd. kroner. Før 
stortingsvalget i 2021 la Rødt fram beregninger som vis-
te at en gradvis opptrappingsplan for selskapsskatten i 
løpet av inneværende stortingsperiode ville gitt mer 
enn nok inntekter til å fullfinansiere nye, store velferds-
reformer, som full finansiering av gratis tannhelse. En 
slik opptrapping av skatten på selskapsoverskudd ville 
sørget for at landets kapitaleiere betalte en større del av 
regninga, og det ville i hovedsak vært selskaper med ti-
talls og hundretalls millioner i årlige overskudd som vil-
le betalt mer skatt.

D e t t e  m e d l e m  viser til Rødts alternative stats-
budsjett, der Rødt foreslår å starte reversering av skatte-

kuttet på selskapers overskudd ved å øke skattesatsen 
fra 22 til 23 pst. Norske banker går også med enorme 
overskudd, og Rødt vil øke den ekstra finansskatten på 
overskudd fra 3 til 4 prosentpoeng. Ingen av disse end-
ringene gir noen provenyeffekt i 2023 fordi selskaps-
skatten betales etterskuddsvis av overskuddet året før, 
men de vil gi anslagsvis 5 mrd. kroner i økte skatteinn-
tekter i 2024.

En mer progressiv inntektsskatt
D e t t e  m e d l e m  viser til Rødts alternative stats-

budsjett, der det foreslås en skattemodell som innebæ-
rer lavere inntektsskatt for alle med gjennomsnittlig el-
ler lav inntekt – de med lavere inntekt enn om lag 
700 000 kroner, eller tre fjerdedeler av befolkningen. 
Men med Rødts opplegg blir det mye høyere skatt for 
personer med høye inntekter og aksjeutbytter, spesielt 
de med over 2 mill. kroner i årlig inntekt (de rikeste 1,4 
pst.).

D e t t e  m e d l e m  mener at personer med million-
inntekt burde bidra betydelig mer enn en person med 
gjennomsnittslønn. Regjeringa har riktignok innført et 
nytt trinn 5 i skattesystemet for dem med høye inntekt-
er, men Rødt mener at inntektsnivået man må ha for å 
nå dette øverste trinnet er altfor høyt, og økningen i 
skattesats regjeringa legger opp til på dette trinnet, er 
altfor lav dersom man skal sikre et mer omfordelende 
skattesystem. Rødt øker skatten på trinn 4 fra 16,5 til 20 
pst. og reduserer innslagspunktet til 900 000 kroner. 
Innslagspunktet for trinn 5 reduseres fra 2 mill. til 1,5 
mill. kroner, og satsen økes fra 17,5 til 25 pst.

Rødt øker personfradraget og fagforeningsfradraget 
ytterligere ut over regjeringas forslag, samt innfører 
skattefradrag for mottakere av slitertillegget. I tillegg re-
duserer Rødt maksimalt årlig sparebeløp i BSU-ordnin-
gen, fjerner skattefradraget for individuell pensjonsspa-
ring og setter et tak som gjør at en person ikke får fra-
drag for gjeldsrentene for lån ut over de første 50 G med 
lån (ca. 5,5 mill. kroner) per person. Siden det i hovedsak 
er personer med høye inntekter som også har så høy 
gjeld, vil et slikt tak virke omfordelende.

Endringene øker skatteinntektene, inkludert økt ut-
bytteskatt, med om lag 16,4 mrd. kroner i 2023 sam-
menlignet med regjeringas forslag.

Inntektsintervall
Antall 

personer
Gjennomsnittlig 

bruttoinntekt (kr)
Rødts endring i skatt på 

inntekt og utbytte (kr)
Av dette: Rødts end-

ring utbytteskatt (kr)
0–200 000 kr 615 200 81 400 -200 0
200–400 000 kr 1 078 900 310 000 -1 300 0
400–600 000 kr 1 188 400 498 600 -2 500 100
600–700 000 kr 496 800 647 200 -2 500 100
700–800 000 kr 348 800 745 500 -400 200
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Økt skatt på utbytte
D e t t e  m e d l e m  viser til at de med store formuer, 

for eksempel i form av aksjer, normalt også mottar store 
utbytter hvert år. Og siden beløpene er langt over det en 
mangemillionær trenger for å dekke sitt årlige forbruk, 
går store deler av disse utbyttene til å bygge enda større 
formuer som igjen vokser videre. Utdelte utbytter har 
nådd nye høyder de siste årene.

D e t t e  m e d l e m  viser til at store deler av dette ut-
byttet ikke betales direkte ut til eierne, men sendes vid-
ere til eiernes holdingselskaper, som på grunn av den så-
kalte fritaksmetoden gjør at de ikke betaler utbytte-
skatt. Disse utbyttene regnes heller ikke som løpende 
inntekt for eierne, og det er med på å tilsløre hvor 
enormt rike Norges aller rikeste faktisk er. Inntektsan-
delen til de 1 pst. rikeste er beregnet å være omtrent 
dobbelt så høy dersom man tar hensyn til disse skjulte 
inntektene.

D e t t e  m e d l e m  viser til Rødts alternative stats-
budsjett, der Rødt foreslår å øke den såkalte oppjuste-
ringsfaktoren for utbytte fra 1,72 til 2,02. I praksis vil det 
bety at der regjeringa foreslår å øke skatten på utbytte 
fra 36 til 38 pst., vil Rødt øke den til 46 pst.

D e t t e  m e d l e m  minner om at selv om det i prin-
sippet er skatt på utbytte, gjelder det kun på utbytte som 
overskrider det såkalte skjermingsfradraget, noe som 
gjør at personer med store formuer kan ta ut millionbe-
løp skattefritt hvert eneste år. Rødt har gjentatte ganger 
foreslått å fjerne dette fradraget, som i hovedsak bidrar 
til å gi skattekutt til personer med store formuer hvert 
år. Fradraget ble innført i forbindelse med skatterefor-
men i 2006, men ble til alt overmål gjort enda mer gene-
røst som en del av skatteforliket mellom Arbeiderparti-
et, Senterpartiet og de borgerlige partiene i 2016. Skjer-
mingsfradraget bidrar til at de rikeste betaler en mindre 
andel i skatt på sine inntekter enn folk flest, og bør der-
for fjernes.

Om lag 30 pst. av Rødts inntektsskatteøkning består 
av økt utbytteskatt, som hovedsakelig betales av dem 
med millioninntekt og store formuer. Rødts endringer 
øker skatteinntektene fra utbytte med anslagsvis 5 mrd. 
kroner i 2023. Om lag 65 pst. av dette betales av de 0,5 
pst. rikeste i Norge.

Milliardformuene må skattlegges hardere
D e t t e  m e d l e m  understreker at formue er mye 

mer skjevfordelt i Norge enn inntekt, og ulikheten har 
økt betydelig de siste tiårene, viser tall fra SSB. D e t t e 
m e d l e m  viser til Kapitals oversikt over Norges rikeste, 
som viser at Norge nå har passert 400 milliardærer, og at 
de samlede formuene til de 400 rikeste har vokst med 
over 1 000 mrd. kroner siden 2013, tilsvarende en årlig 
vekst på over 9 pst.

D e t t e  m e d l e m  viser til at de borgerlige partiene 
kuttet nivået på formuesskatten med over 10 mrd. kro-
ner mellom 2013 og 2021. bl.a. gjennom å redusere sat-
sen i formuesskatten fra 1,1 pst. til 0,85 pst. og ved å inn-
føre en stor «aksjerabatt». Arbeiderparti–Senterparti-
regjeringa har siden det gjort endringer som reverserer 
deler av dette kuttet, men når formuene til landets mil-
liardærer har økt med over 1 000 mrd. kroner på få år, er 
det stort rom for å øke skatten på formuer mye mer.

D e t t e  m e d l e m  viser til at Rødt i sitt alternative 
statsbudsjett for 2022 foreslår å fjerne verdsettingsra-
battene for aksjer, driftsmidler og sekundærbolig samt å 
fjerne rabatten for delen av verdien av primærboliger 
som overstiger 10 mill. kroner. Slik sikres det at perso-
ner med store formuer i større grad betaler formu-
esskatt på markedsverdien av sine eiendeler. D e t t e 
m e d l e m  viser til at bare det å fjerne aksjerabatten iso-
lert sett anslås å gi 4 mrd. kroner mer til fellesskapet i 
2023, det aller meste fra svært rike aksjeeiere.

D e t t e  m e d l e m  viser til at Rødt mener at de med 
aller største formuene bør betale mer enn de gjør i dag. 
Men det er for d e t t e  m e d l e m  ikke noe mål i seg selv 
at flest mulig personer skal betale formuesskatt, og d e t -
t e  m e d l e m  viser til Rødts alternative statsbudsjett, 
der det foreslås å vri beskatningen mer mot toppen av 
formuespyramiden gjennom å øke bunnfradraget fra 
1,7 til 2,0 mill. kroner, slik at personer med mellom 1,7 
og 2,0 mill. kroner i nettoformue ikke lenger vil måtte 
betale formuesskatt. D e t t e  m e d l e m  viser videre til 
forslag om å øke den ordinære skattesatsen for formue 
til 1,2 pst. og at Rødt foreslår en tilleggssats på 0,2 pro-
sentpoeng for nettoformuer over 20 mill. kroner og yt-
terligere en tilleggssats på 0,2 prosentpoeng for netto-
formuer over 100 mill. kroner (de rikeste 0,08 pst. av be-
folkningen). Endringene vil samlet gi om lag 10,8 mrd. 
kroner i økte skatteinntekter fra formue i 2023.

800 000–1 mill. 380 700 886 700 5 000 400
1–2 mill. 385 200 1 290 900 27 400 2 700
2–3 mill. 38 800 2 359 400 111 000 20 600
Over 3 mill. 23 900 6 045 700 401 500 164 800
I alt 4 556 700 533 100 4 500 1 300

Inntektsintervall
Antall 

personer
Gjennomsnittlig 

bruttoinntekt (kr)
Rødts endring i skatt på 

inntekt og utbytte (kr)
Av dette: Rødts end-

ring utbytteskatt (kr)
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Rettferdig arveskatt
D e t t e  m e d l e m  viser til at en stor andel av lan-

dets aller rikeste har arvet formuene sine, og mener at 
Norge trenger en ny og mer rettferdig modell for arve-
skatt som bidrar til at hvem foreldrene dine er, ikke blir 
bestemmende for hvilke muligheter du har i livet. En 
mulig modell, med høyere bunnfradrag og mer progres-
siv stigning enn den som ble fjernet av regjeringa med 
virkning fra 2014, kan se slik ut:
–   Bunnfradrag: 5 mill. kroner
–   Sats for beløp på 5–10 mill.: 10 pst.
–   Sats for beløp på 10–100 mill.: 15 pst.
–   Sats for beløp over 100 mill.: 25 pst.

D e t t e  m e d l e m  viser til at Finansdepartementet 
beregner det årlige skattetapet av at skatt på arv ble fjer-
net, til om lag 2,5 mrd. kroner hvert år. Men målet med 
en slik skatt er ikke først og fremst å øke inntektene til 
fellesskapet, det er å hindre dynastitendenser og at 
makt går i arv. D e t t e  m e d l e m  vil understreke at med 
Rødts modell vil ikke arveskatt bli aktuelt for de aller 
fleste. I 2021 var det snaut 1 000 personer, eller 2 pst. av 
alle som mottok arv eller gave det året, som mottok over 
5 mill. kroner, og denne lille gruppen mottok til sam-
men om lag 20 mrd. kroner. Dette viser etter d e t t e 
m e d l e m s  mening at en slik dynastiversjon av arve-
skatten ikke handler om å beskatte ordinær arv, men er 
et verktøy for å bryte opp de store dynastiformuene 
som bygger seg opp i toppen av det norske samfunnet.

Rødt mener at en bedre og mer rettferdig modell for 
skatt på arv enn den som ble fjernet i 2014, bør gjeninn-
føres så snart som mulig.

Rettferdige miljøavgifter
Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 

alternative statsbudsjett, hvor det framgår at Rødts styr-
king av fellesskapet i hovedsak er finansiert med pro-
gressive skatter og ikke med avgifter. Årsaken til det er at 
skatter kan skille mellom fattig og rik, enten de er basert 
på løpende inntekter som lønn og utbytte eller akku-
mulerte verdier som formue og arv. Avgifter differensi-
eres ikke ut fra inntekt eller formue og kan derfor ram-
me usosialt fordi en flat avgift utgjør en større andel av 

det økonomiske handlingsrommet for en som har lite 
enn for en som har mye.

D e t t e  m e d l e m  viser videre til at avgifter kan bru-
kes som en del av en helhetlig miljøpolitikk for å sørge 
for at det er billig å velge miljøvennlig i hverdagen. I 
Rødts alternative statsbudsjett foreslås det økninger i en 
del slike miljøavgifter, som innføring av en progressiv 
flypassasjeravgift og økt CO2-avgift samt oppheving av 
fritak for grunnavgift på mineralolje for petroleumsin-
dustrien. Men d e t t e  m e d l e m  er samtidig opptatt av 
å forhindre at økte miljøavgifter gir et for høyt avgiftsni-
vå totalt, og foreslår samtidig avgiftskutt som en del av 
miljøpolitikken, blant annet å sette av 3,4 mrd. kroner 
til å innføre en inntektsdifferensiert klimarabatt til alle 
med inntekt under 500 000 kroner.

D e t t e  m e d l e m  viser videre til forslag om å kutte 
om lag 3 mrd. kroner i merverdiavgiften, ved å fjerne all 
merverdiavgift på reparasjoner av tekstiler, hushold-
ningsvarer og elektronikk i tillegg til å redusere laveste 
sats for merverdiavgift, som gjelder kollektiv transport, 
kino og overnatting, fra 12 til 8 pst. i hele 2023 og å fjerne 
merverdiavgiften helt på norskprodusert frukt og 
grønnsaker.

D e t t e  m e d l e m  viser også til nærmere omtale av 
Rødts alternative statsbudsjett under kapittel 3.1.2.5 i 
Innst. 2 S (2022–2023).

2.3.2.8 Venstres hovedmerknad
Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  mener 

skatte- og avgiftssystemet både skal være omfordelende, 
bidra til grønne og verdiskapende valg og gi forutsigbar-
het for både personer og bedrifter. D e t t e  m e d l e m
mener det er summen av skatte- og avgiftsendringene, 
kombinert med dårlige og til dels manglende for-
ankringsprosesser, som nå skaper frustrasjon i nærings-
livet og setter nødvendige investeringer på vent. D e t t e 
m e d l e m  viser til at når flere skatter endres raskt, ufor-
utsigbart og med store satsendringer, demper det inves-
teringsviljen i næringslivet.

D e t t e  m e d l e m  mener særlig endringene i verdi-
fastsettingsgrunnlaget i formuesskatten, utbytteskatten 
og arbeidsgiveravgiften samlet sett har medført en for 
høy skattebyrde for framtidens bedrifter. D e t t e  m e d -

Formuesintervall Antall personer Andel personer
Gj.snitt 

nettoformue (kr)
Rødts forslag sm.lign. 

med Ap og Sp (kr)
Negativ 1 022 800 22,4 pst. -728 700 0
0–1 mill. 1 386 900 30,4 pst. 274 000 0
1–5 mill. 1 644 300 36,1 pst. 2 615 900 0
5–10 mill. 378 000 8,3 pst. 6 717 700 2 100
10–50 mill. 116 300 2,6 pst. 16 665 600 33 900
50–100 mill. 5 100 0,11 pst. 68 009 600 274 900
Over 100 mill. 3 500 0,08 pst. 348 707 800 2 121 900
I alt 4 556 900 100,0pst. 2 189 600 3 000
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l e m  er også kritisk til innretningen på deler av forslag-
ene til økt kraftbeskatning og ser med bekymring på 
innføringen av høyprisbidraget, som vil gjøre det mind-
re lønnsomt å investere i ny, grønn energi og effektutvi-
delser, som er helt nødvendig for å gjennomføre det 
grønne skiftet.

D e t t e  m e d l e m  mener spesielt økningen i ar-
beidsgiveravgift på lønn og ytelser over 750 000 kroner 
er skadelig for å bygge fremtidens kompetansebedrifter 
og arbeidsplasser – i tillegg til å være sterkt byråkratise-
rende. D e t t e  m e d l e m  viser til høringsinnspill fra 
både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, som er svært 
kritiske til den nye særskatten på bedrifter som er av-
hengige av høyt utdannet arbeidskraft.

D e t t e  m e d l e m  viser til Venstres alternative stats-
budsjett, der det blir gjort en rekke endringer, bl.a. å redu-
sere utbytteskatten, ikke gjennomføre økningen i ar-
beidsgiveravgiften og gjøre endringer i formuesskatten.

D e t t e  m e d l e m  mener samtidig det, i et stramt 
budsjett, er viktig å finne rom for skattelettelser til folk 
med lave og normale inntekter. Levekostnadene har økt 
raskt, og noe av handlingsrommet i budsjettet bør bru-
kes på å gi folk litt mer penger i lommen som kan dispo-
neres fritt. D e t t e  m e d l e m  viser til Venstres alternati-
ve statsbudsjett for 2023, der det blir foreslått å redusere 
skattene for folk med lave eller normale inntekter. Fri-
kortgrensen økes til 89 650 kroner, og personfradraget 
økes med 4 000 kroner i budsjettforslaget.

D e t t e  m e d l e m  mener det er riktig at de med bre-
dest skuldre også bidrar mest i en krevende økonomisk 

situasjon, og øker skattene på de aller høyeste inntekte-
ne ved å senke innslagspunktet for trinn 5 i trinnskatten 
og øke prosentsatsen, i tillegg til å innføre et tak for ren-
tefradrag på gjeld på 60 G (6,9 mill.). Skatteøkningene 
blir brukt til å gi brede skatteletter for både folk og be-
drifter og vrir investeringene mot verdiskaping i stedet 
for eiendom.

D e t t e  m e d l e m  viser til at regjeringen i fjor høst, 
høsten 2021, erkjente at det er problematisk med store 
forskjeller i skattesatsen for ulike typer kapitalinntek-
ter, for eksempel aksjeutbytte og eiendomsinvesterin-
ger, og at det før en eventuell ytterligere økning av ut-
bytteskatten burde vurderes nærmere hvor store sats-
forskjeller skattesystemet taler, også mellom utbytte og 
andre kapitalinntekter. D e t t e  m e d l e m  legger merke 
til at regjeringen likevel øker utbytteskatten og setter 
aksjerabatten i formuesskatten ned til 20 pst. D e t t e 
m e d l e m  understreker at det i sum blir mindre lønn-
somt å investere i produktiv virksomhet. Det er et grep 
som hindrer vekstevnen og omstillingstakten i økono-
mien.

D e t t e  m e d l e m  viser til at det for Venstre er viktig 
at det blir mer lønnsomt å investere i produktiv virk-
somhet enn i primær-, sekundær- og fritidsboliger, gjen-
nom likere verdsettelse av formuesobjekter. Derfor fo-
reslår Venstre å gjennomføre en provenynøytral omleg-
ging av formuesskatten som skatter verdiskaping litt 
mildere og dyre boliger litt hardere. D e t t e  m e d l e m
viser til vedlagt tabell for gjennomgang av Venstres for-
slag til endringer i formuesskatten for skatteåret 2023:

Bil- og miljøavgifter
D e t t e  m e d l e m  mener det haster med å kutte ut-

slipp, og gjennomfører en rekke skatte- og avgifts-
endringer for å øke tempoet i det grønne skiftet. Det skal 
lønne seg å velge det miljøvennlige alternativet, og øk-
ninger i miljøavgifter kan ikke kompenseres med redu-
serte avgifter på fossilt drivstoff. D e t t e  m e d l e m  viser 
til Venstres alternative statsbudsjett, hvor CO2-avgiften 
økes med 25 pst. ut over prisjustering, flypassasjeravgif-
ten økes, taxfree-ordningen avvikles, og det blir fore-
slått nye miljøavgifter på jomfruelig plast og deponering 
av gruveavfall.

D e t t e  m e d l e m  viser igjen til Venstres alternative 
statsbudsjett, hvor det foreslås en rekke grønne skatte- 
og avgiftsendringer for å stimulere til miljøvennlige valg 
i transportsektoren. Regjeringen har foreslått en rekke 
avgiftsendringer for bil og drivstoff som gjør det mer 
lønnsomt å både kjøpe og bruke fossilbil, og avvikler i 

tillegg grunnavgiften på mineralolje. For Venstre er det 
avgjørende å videreføre elbilfordelene for å skre at må-
let om å bare selge nullutslippskjøretøy i 2025, blir 
nådd. D e t t e  m e d l e m  ønsker derfor ikke å innføre 
merverdiavgift på elbiler, går imot å innføre en vekt-
komponent i engangsavgiften som gjør elbil sammen-
lignbart dyrere enn fossile biler, og vil beholde redusert 
sats i omregistreringsavgiften. D e t t e  m e d l e m  viser 
til tabellen under med oversikt over alle foreslåtte end-
ringer for å beholde elbilfordelene og sikre en miljø-
vennlig utvikling i transportsektoren:

VENSTRES ENDRINGER I FORMUESSKATTEN (Tall i mill. kroner) PÅLØPT BOKFØRT
Beholde verdsettelsen av driftsmidler på 25 pst. 25,0 20,0
Øke formuesverdsettingen av sekundærboliger til 100 pst. 265,0 210,0
Øke formuesverdsettingen av primærboliger på boliger over 6 mill. til 50 pst. 855,0 705,0
Beholde aksjerabatten i formuesskatten på 25 pst. -1 175,0 -940,0
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2.3.2.9 Miljøpartiet De Grønnes hoved-
merknad

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative 
statsbudsjett for 2023.

Vårt felles skatte- og avgiftssystem har tre formål: 
Det skal bidra til å hente inn inntekter for å finansiere de 
offentlige oppgavene, det skal sikre en omfordeling 
mellom innbyggerne, og det skal bidra til å endre relati-
ve priser i samfunnet for å stimulere forbrukerne til å 
treffe valg som er ønskelige. En grønn skatteomlegging 
er et eksempel på det siste.

For d e t t e  m e d l e m  handler denne omleggingen 
om langt mer enn små justeringer i skatter og avgifter. 
Den handler om å skape en økonomi der de reelle lang-
siktige miljømessige og sosiale kostnadene reflekteres i 
prisen på en vare, der vi går fra en bruk-og-kast-økono-
mi til en kretsløpsøkonomi der ressurser settes i sirkula-
sjon, og der næringslivet skaper merverdier med stadig 
mindre bruk av naturressurser. Det betyr at man må 
føre en skatte- og avgiftspolitikk som fører til reelle end-
ringer i atferd, økonomi og forbruksmønster. D e t t e 
m e d l e m  vil understreke at en vellykket miljøpolitikk 
henger uløselig sammen med en rettferdig skattepoli-
tikk som reduserer de økonomiske ulikhetene mellom 
folk. D e t t e  m e d l e m  vil også understreke at en vellyk-
ket miljøpolitikk henger uløselig sammen med en of-
fensiv næringspolitikk som mobiliserer hele samfunn-
ets skaperkraft, nysgjerrighet og satsingsvilje i arbeidet 
for å bygge et nytt, grønt næringsliv. D e t t e  m e d l e m
foreslår derfor omfattende endringer på alle disse tre 
områdene i skatte- og avgiftspolitikken for 2023.

D e t t e  m e d l e m  viser videre til at skal vi få til en 
omlegging til en utslippsfri økonomi, er det viktig å bru-
ke markedskreftene slik at det koster mer å forurense og 
mindre å velge miljøvennlige alternativer. Dersom det 
er dyrere å bruke bensin og diesel enn utslippsfrie alter-
nativer, blir det gunstigere å skifte til elbil og andre null-
utslippsløsninger. Dersom det er dyrt å sløse med 

strømmen, vil det være mer lønnsomt å investere i tiltak 
for å redusere strømbruken.

Samtidig vil d e t t e  m e d l e m  understreke at høye 
avgifter rammer skjevt. De med dårligst råd bruker mye 
mer av sin inntekt på konsum og rammes derfor ekstra 
hardt av høye priser. D e t t e  m e d l e m  er av den opp-
fatning at omfordeling skal skje over skatteseddelen ved 
at de som tjener mest, skal betale mest i skatt, og de som 
tjener minst, skal betale mindre. Det er imidlertid ikke 
gitt at denne omfordelingen vil være tilstrekkelig for å 
veie opp for den urettferdigheten som ligger i høye av-
gifter. Svaret på det er imidlertid ikke å redusere eller 
fjerne miljøavgifter. Svaret er at disse avgiftene ikke skal 
gå til å styrke statsbudsjettet, men heller deles ut igjen til 
alle.

D e t t e  m e d l e m  foreslår derfor å dele ut igjen en 
stor andel av klimaavgiftene i årets alternative statsbud-
sjett. Miljøpartiet De Grønne foreslår en ordning hvor 
inntekter fra økte avgifter på bensin og diesel deles ut per 
person bosatt i Norge. Det foreslås også at avgiftsinntek-
tene fra regjeringens flypassasjeravgift, økt grunnrente-
skatt og deler av flyseteavgiften deles ut igjen.

D e t t e  m e d l e m  foreslår ikke en differensiering av 
utbetaling basert på inntekt, fordi det vil utelukke en ut-
betaling til barn. Med d e t t e  m e d l e m s  løsning vil 
derimot barnefamilier i større grad tilgodeses. En flat av-
gift er grunnleggende urettferdig. På samme måte er en 
flat utbetaling grunnleggende rettferdig. En flat utbeta-
ling til alle har størst verdi for de som har minst. Samti-
dig vil en utbetaling også til barn føre til at familier får 
mer å rutte med. Barnefamilier antas å betale en større 
andel av avgiftene, og det er derfor også en god grunn for 
at barn mottar sin del av klimabelønningen.

D e t t e  m e d l e m s  hovedprioriteringer i skatte- og 
avgiftspolitikken:
–   Mer rettferdig inntektsskatt som øker skatten for de 

som har mest, og reduserer den kraftig for de som 
har minst.

VENSTRES ENDRINGER I BILAVGIFTER (Tall i mill. kroner) PÅLØPT BOKFØRT
Ingen reduksjon i veibruksavgift på diesel (mineralolje) 1 620,0 1 490,0
Ingen reduksjon i veibruksavgift på bensin 260,0 240,0
Ingen reduksjon i grunnavgiften for mineralolje 1 450,0 1 350,0
Fjerne vektfradraget for ladbare hybrider 110,0 100,0
Øke satsene for utslipp av CO2 i engangsavgiften for varebiler klasse 2 til 50 
pst. av personbilsatsen 950,0 870,0
Ikke innføre vektkomponent i engangsavgiften for personbiler -2 360,0 -2 160,0
Øke omsetningskravet for veitrafikken til 20 pst. -380,0 -320,0
Økt innblanding av biodrivstoff for ikke-veigående maskiner (til 10 pst.) -220,0 -200,0
Beholde redusert sats i omregistreringsavgiften for elbiler -250,0 -250,0
Ikke innføre moms på elbiler -1 200,0 -1 000,0
Beholde firmabilbeskatning for elbil til 80 pst. av fossilbil -300,0 -240,0
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–   Mer rettferdig formuesskatt der de største formu-
ene beskattes hardere, samtidig som bunnfradraget 
i skatten øke,s slik at flere vanlige folk slipper for-
muesskatt.

–   Innføring av en arveavgift med et høyt bunnfradrag.
–   En skattepolitikk for en mangfoldig og desentrali-

sert næringsstruktur; Målrettede skattekutt mot 
småbedrifter, jordbruk og fiskeri.  

–   En avgiftspolitikk som gir insentiver til mer miljø-
vennlig forbruk, og som fremmer omstillingen mot 
et lavutslippssamfunn.

–   Innføring av en klimabelønningsordning som beta-
ler ut igjen deler av de økte miljøavgiftene for at folk 
flest skal få kompensert for avgiftsøkninger, og for å 
endre konsumet bort fra miljøskadelig konsum. 
Dette gjøres istedenfor å fjerne avgiftene, noe som 
vil fjerne insentivet til endring av et miljøskadelig 
forbruk.

2.3.2.10 Kristelig Folkepartis hovedmerknad
Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  Fo l k e -

p a r t i  viser til at skatter og avgifter skal finansiere vel-
ferd og bidra til fordeling, fremme en god bruk av sam-
funnets ressurser og i minst mulig grad hemme verdi-
skaping og sysselsetting.

D e t t e  m e d l e m  viser til at skatter og avgifter har 
ulik virkning på økonomien:
–   De effektivitetsfremmende skattene gir bedre res-

sursbruk fordi de fører til en riktigere prising av 
samfunnets kostnader knyttet til forbruket av ulike 
produkter. Eksempler på dette er miljø- og folkehel-
seavgifter.

–   De nøytrale skattene påvirker ikke ressursbruken, 
slik som godt utformede grunnrenteskatter som 
gjør at lønnsomhet før og etter skatt er uendret.

–   De vridende skattene påvirker produsenters og for-
brukeres valg i retning av dårligere ressursbruk, for 
eksempel selskapsskatt, som svekker investerings-
viljen.

D e t t e  m e d l e m  viser til at Kristelig Folkeparti 
prioriterer effektivitetsfremmende miljø- og helseavgif-
ter og dernest godt utformede grunnrenteskatter, slik at 
finansieringsbehovet fra vridende skatter som svekker 
verdiskaping og sysselsetting, blir redusert.

Strømstøtte finansiert med økt trinnskatt
D e t t e  m e d l e m  viser til Kristelig Folkepartis al-

ternative statsbudsjett, der det foreslås en utvidelse av 
den ekstraordinære strømstøtteordningen til å gjelde 
100 pst. kompensasjon for priser over 50 øre per kWt for 
husholdningene. Hensikten er å dempe de usosiale ut-
slagene som høye strømpriser gir. Samtidig er 50 øre per 
kWt fortsatt en høy strømpris historisk i Norge, som gir 
husholdningene incentiv til ikke å bruke mer strøm enn 

nødvendig. Strømstøtten kan regnes som en negativ 
skatt og en betydelig skattelette på til sammen 57 mrd. 
kroner med Kristelig Folkepartis forslag, som er 12,3 
mrd. kroner høyere enn regjeringens forslag.

For å bidra til inndekning og for å unngå at vi gir 
unødig stor støtte til husholdninger med høye inntekt-
er, foreslår Kristelig Folkeparti en midlertidig økning i 
trinnskatten for inntekter over 1 mill. kroner og en mo-
derat økning i utbytteskatten. De som trenger det vil få 
mer støtte, mens de som har mest vil sitte igjen med 
mindre. Disse skatteøkningene skal reverseres så snart 
det ikke lenger er behov for den ekstraordinære strøm-
støtteordningen. På grunn av disse og andre inndeknin-
ger økes ikke oljepengebruken i Kristelig Folkepartis al-
ternative statsbudsjett når bistand holdes utenfor. Der-
med påvirkes ikke prisveksten her hjemme i stimule-
rende retning og regjeringens argument mot økt strøm-
støtte faller bort.

Effektivitetsfremmende miljø- og folkehelseavgifter
D e t t e  m e d l e m  viser til at av de varige skatte- og 

avgiftsøkningene som foreslås i Kristelig Folkepartis al-
ternative statsbudsjett, er det i stor grad snakk om økte 
avgifter som bidrar til mer effektiv ressursbruk til beste 
for miljøet og folkehelsen. Det foreslås å øke alkoholav-
giftene på øl og vin med 20 pst. og på brennevin med 10 
pst. for å bidra til inndekning og redusere helseskadelig 
forbruk. D e t t e  m e d l e m  viser til at alkoholavgiftene 
for øl og vin med denne økningen reelt sett fortsatt vil 
være noe lavere enn hva Særavgiftsutvalget (NOU 
2007:8) mente var det faglig riktige nivået, gitt alkohol-
forbrukets betydelige skadevirkninger.

D e t t e  m e d l e m  viser videre til at Kristelig Folke-
partis alternative statsbudsjett innebærer visse økning-
er i skatten på sekundærboliger og dyre primærboliger i 
formuesskatten. D e t t e  m e d l e m  fremmer også for-
slag om å øke skattefradraget for gaver til frivillige orga-
nisasjoner til 50 000 kroner. Regjeringen foreslo i fjor å 
halvere fradraget til 25 000 kroner, til tross for at dette 
særlig rammer givere med lave og vanlige inntekter.

Arbeidsgiveravgift
D e t t e  m e d l e m  viser til at regjeringens foreslåtte 

skatteøkninger for næringslivet har vært preget av dår-
lig politisk håndverk og uklar kommunikasjon. Regje-
ringen burde vært tydeligere ved fremleggelsen av bud-
sjettet på at flere av endringene skulle være midlertidi-
ge, slik mange andre europeiske regjeringer har vært når 
de har presentert liknende forslag. D e t t e  m e d l e m
understreker at en slik midlertidighet er avgjørende for 
at endringene ikke skal påvirke investeringsviljen i 
norsk næringsliv.

D e t t e  m e d l e m  er særlig kritisk til regjeringens 
forslag til økt arbeidsgiveravgift for lønn over om lag 
700 000 kroner. Arbeidsgiveravgiften er en av de mest 
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vridende skattene som påvirker verdiskaping og syssel-
setting klart negativt. Den gjør arbeidskraften dyrere, 
svekker lønnsomheten og svekker virksomhetenes øn-
ske om å gjøre ansettelser. Forslaget om 5 pst. økning i 
arbeidsgiveravgiften for personer med lønn over ca. 
700 000 kroner gir bedriftene en unødig ekstraregning 
og motvirker målet om å få flest mulig i arbeid. Dette 
rammer små og store bedrifter over hele landet, i tillegg 
til mange ideelle foretak. D e t t e  m e d l e m  går imot 
denne skatteøkningen.

Grunnrenteskatt
D e t t e  m e d l e m  viser til at Kristelig Folkeparti er 

positiv til grunnrenteskatter der det er grunnlag for det, 
for å skattlegge ekstraordinær avkastning ved bruk av 
fellesskapets ressurser. Korrekt utformet vil slike skatter 
virke nøytralt, slik at investeringer er lønnsomme før og 
etter skatt. Slike skatter kan derfor være en god måte å fi-
nansiere velferden på. De kan bidra til fordeling og til å 
redusere vridende skatter som selskapsskatt eller skatt 
på arbeid.

D e t t e  m e d l e m  mener at grunnrenteskatten på 
kraft er et godt eksempel på en godt utformet grunnren-
teskatt. D e t t e  m e d l e m  vil samtidig foreslå at regjer-
ingens forslag til satsøkning i grunnrenteskatten på 
kraft skal være midlertidig og senest avvikles ved utgan-

gen av 2024. D e t t e  m e d l e m  ønsker ikke en varig 
svekkelse av kommunenes kraftinntekter til fordel for 
staten, ei heller en reduksjon i kraftselskapenes mulig-
het til å reinvestere overskudd i ny, fornybar kraftpro-
duksjon.

D e t t e  m e d l e m  mener at regjeringens forslag til 
høyprisbidrag må være midlertidig og få en annen inn-
retning. D e t t e  m e d l e m  foreslår at inntektsberegnin-
gen endres fra timepris til årspris for å unngå negative 
konsekvenser for kraftselskapenes vanndisponering.

D e t t e  m e d l e m  viser til at regjeringen legger opp 
til å innføre grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft 
med virkning fra 1. januar 2023, før høringene er avslut-
tet og Stortingets behandling er gjennomført. For å sikre 
en god høringsprosess og en skikkelig behandling i Stor-
tinget vil Kristelig Folkeparti foreslå at disse grunnren-
teskattene innføres fra 2024. Kristelig Folkeparti vil ta 
endelig stilling til regjeringens forslag for havbruk og 
vindkraft når de foreligger. For havbruk er det blant an-
net viktig å få avklart hvilke priser den skal ta utgangs-
punkt i. Det må sikres forutsigbarhet for næringen, og 
samtidig må man unngå rom for overskuddsflytting.

Endringene Kristelig Folkeparti foreslår i alternativt 
budsjett 2023 på skatte- og avgiftsområdet, fremgår av 
tabellen under.

Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett 2023, skatt og avgift
Miljø- og folkehelseavgifter

Kap Post Betegnelse
Bokført 

(mill. kroner) Merknad
5526 70 Alkolholavgift. Økes med 10 pst. for brennevin, 20 

pst. for øl og vin 1 375
Øl og vin: Reversere lettelse på 
10 pst. i budsjettforlik 2021 
pluss økning på 10 pst.

5526 70 Halvere innførselskvoten for alkohol 1 100
5531 70 Avgift på snus (reversering av lettelsen i 2021-forli-

ket med FrP), økt avgift på øvrige tobakksvarer med 
10 pst. 690

5556 70 Avgift på sukkerholdige alkoholfrie drikkevarer 1 700 Gradert e. sukkerinnhold, jf. Sol-
berg-regjeringens forslag i RNB 
2021

5536 71 CO2-komponenten i engangsavgiften: Fjerne vekt-
fradraget for ladbare hybridbiler 100

5536 71 CO2-komponenten i engangsavgiften for varebiler 
settes til 50 pst. av satsen for personbiler 870

5536 71 CO2-komponenten i engangsavgiften for personbi-
ler: Økt CO2-komponent med 30 pst. 45

5543 71 Svovelavgiften utvides til kull, koks og utslipp fra 
raffinering 100

5561 70 Flypassasjeravgiften 390 Øke lav sats til 100 kroner, høy 
sats til 300 kroner

5538 71 Øke omsetningskravet til biodrivstoff til 20 pst. for 
veitrafikken -400
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Skatteendringer

3. Inntektsskatt
3.1 Sentrale satser, grenser og fradrag
3.1.1 BUNNFRADRAG

3.1.1.1 Personfradrag
Sammendrag

Personfradraget har normalt blitt lønnsjustert årlig. 
I 2022 er personfradraget 58 250 kroner. En lønnsjuste-
ring ville medført at personfradraget økte til 60 700 kro-
ner i 2023, mens regjeringens forslag er 73 100 kroner. 
Økt personfradrag gir brede lettelser fra lave inntektsni-
våer. Prosentvis lettelse er størst for de med lavest inn-
tekt.

I 2022 er innslagspunktet for å betale skatt på al-
minnelig inntekt om lag 107 900 kroner for en person 
som har lønn/trygd som eneste inntekt og kun standard 
fradrag (personfradrag og minstefradrag). Regjeringens 
forslag innebærer at innslagspunktet for skatt på almin-
nelig inntekt øker til en lønn/trygd på om lag 135 400 
kroner i 2023. På lønn/trygd under dette nivået vil man 
kun betale trygdeavgift. Departementet viser til forslag 
til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2023 § 6-3.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i , foreslår som følge av budsjettfor-
liket å øke personfradraget for 2023 fra 73 100 kroner, 
som foreslått i Prop. 1 LS (2022–2023), til 79 600 kroner.

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2023 § 6-3 
skal lyde:

§ 6-3 Personfradrag  
Fradrag etter skatteloven § 15-4 er 79 600 kroner i 

klasse 1.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  foreslår 
i sitt alternative statsbudsjett å øke personfradraget 
med 5 000 kroner sammenlignet med regjeringens for-
slag. Dette vil gi 1 100 kroner i lavere skatt til alle perso-
ner som fullt ut benytter personfradraget. Det vises til 
samlet omtale av tiltak for bedre privatøkonomi i ho-
vedmerknaden over.

5542 70 Øke omsetningskravet til biodrivstoff til 10 pst. for 
ikke-veigående maskiner -200

SUM Miljø- og folkehelseavgifter 5 770

Kap Post Betegnelse
Bokført 

(mill. kroner) Merknad

Kap Post Betegnelse Bokført 
(mill. kroner)

Merknad

5501 70 Trinnskatt, økte satser trinn 4 og 5 4 020 Midlertidig satsøkning på 3 pst. 
for å finansiere økt strømstøtte. 
Omfordelende.

5501 72 Avvikle BSU-ordningen 925
5501 72 Økt utbytteskatt 1 250 Midlertidig økning for å finansi-

ere økt strømstøtte. Omforde-
lende.

5501 75 Formuesskatt, sekundærbolig 210 Verdsetting økes fra 95 til 100 
pst.

5501 75 Formuesskatt, økt verdsetting dyre primærboliger 705 Boliger med maksverdi o. 6 mill. 
kroner verdsettes med 50 pst.

5700 72 Gå imot 5 pst. økning i arbeidsgiveravgiften -9 016  
5501 72 Øke skattefradrag for gaver til frivillighet fra 25 000 

til 50 000 kroner -95
 

SUM Skatteendringer -2 001

SUM Skatt og avgift 3 769
SUM inkl. strømstøtte (neg. skatt) -8 531
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Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, der det foreslås å øke personfradraget til 
80 000 kroner.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke person-
fradraget til 75 000 kroner som del av en mer progressiv 
modell for inntektsskatt.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, hvor personfradra-
get er foreslått hevet med 4 000 kroner sammenlignet 
med regjeringens forslag, til 77 100 kroner.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative 
statsbudsjett, der det foreslås betydelige endringer i 
opplegget for inntektsskatt for å sikre en mer rettferdig 
skatt på lønnsinntekt, trygd og pensjon. D e t t e  m e d -
l e m  viser til at Miljøpartiet De Grønne foreslår at den 
generelle inntekstskattesatsen settes til 23 pst. samtidig 
som det sikres en større omfordeling enn det regjering-
en foreslår. Formålet er å redusere forskjellene og sam-
tidig kompensere folk med lav inntekt for økte 
kostnader som følge av høyere miljøavgifter. Virknin-
gen av Miljøpartiet De Grønnes forslag til skatteopplegg 
vil være at folk med inntekt lavere enn 800 000 kroner 
vil få 15 mrd. kroner i redusert skatt, mens grupper med 
inntekt over 800 000 kroner vil få 15,3 mrd. kroner i økt 
skatt.

D e t t e  m e d l e m  går inn for at personfradraget 
økes til 100 000 kroner.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  Fo l k e -
p a r t i  slutter seg til regjeringens forslag til personfra-
drag.

3.1.1.2 Minstefradrag
Sammendrag

Økt øvre grense for minstefradraget over tid har 
medført at minstefradraget sannsynligvis har blitt for 
høyt til å være en god sjablong. Det er tvilsomt om lønns-
takere flest har utgifter på om lag 109 950 kroner (2022) 
til opptjening av inntekten ut over dem det gis fradrag for 
uavhengig av minstefradraget (gjennom fagforeningsfra-
drag, reisefradrag mv.). Hvis faktiske utgifter overstiger 
minstefradraget, kan dessuten lønnstakere velge å få fra-
drag for faktiske utgifter i stedet for minstefradrag.

Regjeringen foreslår derfor at øvre grense for min-
stefradragene i lønn/trygd og pensjon videreføres nomi-
nelt fra 2022 på henholdsvis 109 950 kroner og 90 800 
kroner. Den isolerte provenyøkningen av dette forslaget 
sammenlignet med referansesystemet er benyttet til å 
øke personfradraget.

Satsene for minstefradraget foreslås videreført 
uendret fra 2022 på 46 pst. for lønn/trygd og 40 pst. for 
pensjon. Når det gjelder nedre grense i minstefradraget, 
se punkt 3.1.8. Departementet viser til forslag til Stortin-
gets skattevedtak for inntektsåret 2023 § 6-1.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i , foreslår å senke minstefradrag i 
lønn/trygd, øvre grense fra 109 950 kroner, som foreslått 
i Prop. 1 LS (2022–2023), til 104 450 kroner som følge av 
budsjettforliket.

Videre foreslår f l e r t a l l e t  å senke øvre grense for 
minstefradrag i pensjon fra 90 800 kroner, som foreslått 
i Prop. 1 LS (2022–2023), til 86 250 kroner som følge av 
budsjettforliket.

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortingets skattevedtak for inntekståret 2023 § 6-1 
skal lyde:

§ 6-1 Minstefradrag
Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven 

§ 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes høyere enn 
104 450 kroner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skatteloven 
§ 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes høyere enn 
86 250 kroner.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  R ø d t ,  Ve n s t r e ,  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  slutter seg til re-
gjeringens forslag til minstefradragets øvre grenser og 
satser.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  slutter 
seg til regjeringens forslag til øvre grenser for minstefra-
dragene og satsen for minstefradraget i pensjonsinn-
tekt. D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår i sitt alternative 
statsbudsjett å øke satsen i minstefradraget for 
lønnsinntekter og trygd med 10 prosentenheter sam-
menlignet med regjeringens forslag. Dette vil gi en mål-
rettet skattelette til personer med lavere inntekter. 
Personer med mellom 200 000 og 250 000 kroner i inn-
tekt vil i gjennomsnitt få en skattelette på 1 000 kroner.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke satsene 
for minstefradragene i lønn/trygd og pensjon med fire 
prosentpoeng som del av en mer progressiv modell for 
inntektsskatt.
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3.1.1.3 Skattefradrag for pensjonsinntekt
Sammendrag

Skattereglene er utformet slik at pensjonister ikke 
betaler inntektsskatt av en alderspensjon opptil om lag 
minstenivået for enslige, forutsatt at de ikke har andre 
inntekter. Dette oppnås blant annet ved et særskilt skat-
tefradrag for pensjonsinntekt (pensjonsskattefradra-
get). Fradraget tilpasses den anslåtte pensjonsveksten, 
slik at en har en viss buffer mellom minstenivået og inn-
slagspunktet for skatt. For 2023 anslås minstenivået for 
enslige 67-åringer til 232 900 kroner.

Det foreslås at innslagspunktene for nedtrapping av 
pensjonsskattefradraget justeres i tråd med anslått pen-
sjonsvekst, og at maksimalt pensjonsskattefradrag til-
passes slik at minstenivået blir skattefritt. Forslaget om 
økt personfradrag, inkludert vekslingen fra minstefra-
drag til personfradrag samlet sett, medfører at det er be-
hov for noe lavere pensjonsskattefradrag i 2023 for å iva-
reta formålet ved pensjonsskattefradraget. Det foreslås 
at maksimalt pensjonsskattefradrag reduseres fra 
33 400 kroner i 2022 til 33 250 kroner i 2023. Det gir et 
innslagspunkt for skatt å betale på pensjon på om lag 
240 450 kroner.

Departementet viser til forslag til Stortingets skatte-
vedtak for inntektsåret 2023 § 6-5.

Komiteens merknader

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i , foreslår å senke maksimalt skat-
tefradrag i pensjonsinntekt fra 33 250 kroner, som fore-
slått i Prop. 1 LS (2022–2023), til 32 825 kroner som følge 
av budsjettforliket.

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2023 § 6-5 
første ledd skal lyde:

Fradraget som nevnt i skatteloven § 16-1 første ledd 
skal være 32 825 kroner.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f ra  H ø y r e ,  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t ,  R ø d t ,  Ve n s t r e ,  M i l j ø p a r t i e t 
D e  G r ø n n e  o g  K r i s t e l i g  Fo l k e p a r t i  slutter seg til 
regjeringens forslag til pensjonsskattefradrag.

3.1.2 TRYGDEAVGIFT

Sammendrag
Personlige skattytere betaler trygdeavgift på person-

inntekt. De ordinære satsene for trygdeavgiften i 2022 er 
8,0 pst. på lønns- og trygdeinntekt, 11,2 pst. på næ-
ringsinntekt og 5,1 pst. på pensjonsinntekt.

Det betales likevel ikke trygdeavgift dersom person-
inntekten er under en nedre grense på 64 650 kroner i 
2022. Siden det ikke innkreves restskatt for beløp under 

100 kroner, er den såkalte frikortgrensen noe høyere 
(65 000 kroner) enn den nedre grensen for å betale tryg-
deavgift. Deretter betales det 25 pst. trygdeavgift på den 
delen av personinntekten som overstiger den nedre 
grensen, inntil det lønner seg å betale trygdeavgift etter 
de ordinære satsene av hele personinntekten.

Regjeringen foreslår å redusere trygdeavgiftssatsene 
på lønn/trygd og næringsinntekt med 0,1 prosentenhet i 
2023, til henholdsvis 7,9 og 11,1 pst. Sammen med uend-
rede trinnskattesatser i trinn 1 og 2, se punkt 3.1.3, bidrar 
det til å gjøre det mer lønnsomt for personer med lave og 
middels inntekter å arbeide mer. Det bidrar også til skat-
telettelser på lave og middels arbeidsinntekter, inklu-
dert for personer som har for lav inntekt til å dra nytte av 
økt personfradrag.

Forslaget anslås å redusere provenyet med 1 965 
mill. kroner påløpt og 1 570 mill. kroner bokført i 2023 
sammenlignet med referansesystemet.

Departementet viser til forslag til stortingsvedtak 
om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for inn-
tektsåret 2023 §§ 6, 7 og 8.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  slutter seg i denne innstillingen til re-

gjeringens forslag til stortingsvedtak om fastsetting av 
avgifter mv. til folketrygden for 2023 §§ 6, 7 og 8.

Ko m i t e e n  viser til at frikortgrensen behandles i 
Innst. 4 L (2022–2023) punkt 25.4.

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i , foreslår å øke nedre grense for 
trygdeavgift fra 64 650 kroner, som foreslått i Prop. 1 LS 
(2022–2023), til 69 650 kroner som følge av budsjettfor-
liket. Økningen i nedre grense for trygdeavgift innebæ-
rer at frikortgrensen øker fra 65 000 til 70 000 kroner.

F l e r t a l l e t  viser til Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 
25, der lovforslaget fremmes.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, der det forslås å øke frikortgrensen til 100 000 
kroner.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, hvor frikortgrensen 
er foreslått hevet til 90 000 kroner.

3.1.3 TRINNSKATT

Sammendrag
Trinnskatt er en progressiv skatt på personinntekt. 

Trinnskatten har fem innslagspunkter med stigende skat-
tesats for hvert innslagspunkt. Trinn 5 ble innført i 2022 
med sats på 17,4 pst. og innslagspunkt på 2 mill. kroner.
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Regjeringen foreslår at satsene i trinnskatten for de 
laveste inntektene holdes uendret på 1,7 pst. i trinn 1 og 
4,0 pst. i trinn 2. Satsene for høyere inntekter foreslås 
økt med 0,1 prosentenhet, tilsvarende reduksjonen i 
trygdeavgift på lønn/trygd og næringsinntekt. Det inne-
bærer satser på 13,5 pst. i trinn 3 (11,5 pst. i tiltakssonen 
i Troms og Finnmark fylke), 16,5 pst. i trinn 4 og 17,5 pst. 
i trinn 5. Når trygdeavgift og trinnskatt ses under ett, vi-
dereføres dermed marginalskatten på arbeidsinntekt 
uendret i trinn 3 til 5, mens den reduseres i trinn 1 og 2.

Innslagspunktene i trinn 1 og 2 foreslås justert med 
lønnsvekst til 198 350 kroner i trinn 1 og 279 150 kroner 
i trinn 2. Ønsket fordelingsprofil på inntektsskatteopp-
legget samlet er skattelettelser under 750 000 kroner og 
økt skatt over. Innslagspunktet i trinn 3 foreslås derfor 
økt fra 643 800 kroner i 2022 til 644 700 kroner i 2023. 
Innslagspunktene i trinn 4 og 5 foreslås videreført no-
minelt på henholdsvis 969 200 kroner og 2 000 000 kro-
ner. Lavere oppjustering av innslagspunkt enn med 
lønnsvekst medfører at noen skattytere skattlegges i et 
høyere trinn med høyere marginalskatt, men foreslås av 
hensyn til omfordeling. Det antas at lavere innslags-
punkt (bredere grunnlag) påvirker arbeidstilbudet min-
dre enn økte satser ville gjort.

Forslagene til endringer i trinnskatten anslås samlet 
sett å øke provenyet med 3 875 mill. kroner påløpt og 
3 100 mill. kroner bokført i 2023 sammenlignet med re-
feransesystemet.

Departementet viser til forslag til Stortingets skatte-
vedtak for inntektsåret 2023 § 3-1.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i , foreslår som følge av budsjettfor-
liket å gjøre følgende endringer i trinnskatten sammen-
lignet med det som er foreslått i Prop. 1 LS (2022–2023): 
redusere trinnskattens 3. innslagspunkt fra 644 700 kro-
ner til 642 950 kroner, redusere trinnskattens 4. inn-
slagspunkt fra 969 200 kroner til 926 800 kroner og sen-
ke trinnskattens 5. innslagspunkt fra 2 000 000 kroner 
til 1 500 000 kroner.

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2023 § 3-1 
første ledd skal lyde:

Personlig skattyter i klasse 0 og 1 skal av personinn-
tekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare trinn-
skatt til staten med
–   1,7 pst. for den delen av inntekten som overstiger 

198 350 kroner,
–   4,0 pst. for den delen av inntekten som overstiger 

279 150 kroner,
–   13,5 pst. for den delen av inntekten som overstiger 

642 950 kroner,

–   16,5 pst. for den delen av inntekten som overstiger 
926 800 kroner, og

–   17,5 pst. for den delen av inntekten som overstiger 
1 500 000 kroner.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g 
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  slutter seg til regjeringens for-
slag til trinnskatt.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, der Rødt foreslår en langt mer 
progressiv modell for trinnskatten, og nærmere omtale 
av dette under kapittel 2.3.2.7 i denne innstillingen.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, hvor innslagspunktet 
for trinn 5 i trinnskatten er satt til 1,5 mill. kroner og sat-
sen i trinn 5 økes til 19 pst.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  går inn for følgende endringer i trinnskatten:
–   Trinn 1: Innslagspunktet settes til 250 000 kroner.
–   Trinn 2: Innslagspunktet settes til 330 000 kroner.
–   Satsene for trinn 3 og 4 økes med 3 pst.
–   Trinn 5 øker med 5 prosentpoeng.
–   Det innføres et nytt trinn 6 for inntekter over 3 mill. 

kroner hvor satsen settes til 27 pst.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis alternative statsbud-
sjett, der det foreslås en utvidelse av den ekstraordinære 
strømstøtteordningen til å gjelde 100 pst. kompensasjon 
for priser over 50 øre per kwt for husholdningene. Strøm-
støtten kan regnes som en negativ skatt og en betydelig 
skattelette på til sammen 57 mrd. kroner med Kristelig 
Folkepartis forslag, som er 12,3 mrd. kroner høyere enn 
regjeringens forslag.

D e t t e  m e d l e m  viser til at for å bidra til inndek-
ning og for å unngå at det gis unødig stor støtte til hus-
holdninger med høye inntekter, foreslår Kristelig Folke-
parti en midlertidig økning i trinnskatten for inntekter 
over 1 mill. kroner og en moderat økning i utbytteskat-
ten. Trinnskatten økes med 3 prosentpoeng for trinn 4 
og 5, og utbytteskatten økes noe, slik at forskjellen mel-
lom maksimal marginalskatt på kapitalinntekt og ar-
beidsinntekt ikke blir for stor (om lag 4 prosentenheter) 
og dermed ikke gir sterke incentiv til inntektsskifting. 
De som trenger det, vil få mer støtte, mens de som har 
mest, vil sitte igjen med mindre.

D e t t e  m e d l e m  understreker at disse skatteøk-
ningene skal reverseres så snart det ikke lenger er behov 
for den ekstraordinære strømstøtteordningen. På grunn 
av disse og andre inndekninger i Kristelig Folkepartis al-
ternative statsbudsjett reduseres oljepengebruken når 
bistand holdes utenfor. Dermed påvirkes ikke pris-
veksten her hjemme i stimulerende retning, og regjerin-
gens argument mot økt strømstøtte faller bort.
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3.1.4 SKATT PÅ ALMINNELIG INNTEKT

Sammendrag
I 2022 utgjør skattesatsen på alminnelig inntekt 22 

pst. Regjeringen foreslår ingen endringer i skattesatsen 
på alminnelig inntekt i 2023, men vil fortsette å følge 
med på den internasjonale utviklingen. Videreføring gir 
ingen provenyvirkninger sammenlignet med referanse-
systemet.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 

fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne, slutter seg til regjer-
ingens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, der Rødt foreslår å øke skatt på 
alminnelig inntekt til 23 pst., og nærmere omtale av det-
te under kapittel 2.3.2.5 i denne innstillingen.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  går inn for at skattesatsen på alminnelig inn-
tekt økes til 23 pst.

3.1.5 UTBYTTESKATT

Utbytteskatt behandles i Innst. 4 L (2022–2023) ka-
pittel 2.

3.1.6 FRADRAG FOR 
FAGFORENINGSKONTINGENT MV.

Fradrag for fagforeningskontingent behandles i 
Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 3.

3.1.7 SÆRSKILT FRADRAG I TROMS OG 
FINNMARK (TILTAKSSONEN)

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark behandles i 
Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 4.

3.1.8 MINSTEFRADRAGET – AVVIKLING AV 
NEDRE GRENSER

Sammendrag
For å forenkle minstefradraget foreslår regjeringen 

å avvikle de nedre beløpsgrensene.
For at de nedre grensene skal få praktisk betydning 

for skatten, må man ha en del kapital- eller næringsinn-
tekt ved siden av lønn/trygd eller pensjon. Boks 3.2 i 
proposisjonen viser hvordan nedre grense for minste-
fradraget i lønn/trygd påvirker skatten for utvalgte eks-
empler med 2022-regler.

Beregninger med Statistisk sentralbyrås skatte-
modell LOTTE-Skatt viser at de som vil få økt skatt hvis 
nedre grense for minstefradraget i lønn/trygd og pen-
sjon avvikles, i gjennomsnitt anslås å ha en bruttoinn-

tekt på 670 000 kroner i 2023. Til sammenligning anslås 
gjennomsnittlig bruttoinntekt for alle skattytere til 
577 500 kroner i modellen. De som får redusert skatt av 
nedre grense i minstefradraget, har altså i gjennomsnitt 
høyere inntekt enn andre skattytere. Det er ikke disse 
skattyterne som de nedre grensene for minstefradraget 
er ment å treffe.

Det anslås at en avvikling av nedre grense vil berøre 
i underkant av 1,4 pst. av skattyterne i 2023. Gjennom-
snittlig skatteøkning blant de berørte anslås til 900 kro-
ner. Denne isolerte innstrammingen bør ses i sammen-
heng med øvrige forslag til endringer i inntektsskatten, 
herunder forslaget om å øke personfradraget betydelig.

Forslaget anslås å øke provenyet med om lag 55 
mill. kroner påløpt og 45 mill. kroner bokført i 2023. 
Forslaget vil være forenklende for skattyterne og Skatte-
etaten.

Departementet viser til forslag til endringer i skatte-
loven § 6-32 første ledd bokstav c og d og fjerde ledd. Det 
foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra 
og med inntektsåret 2023.

Departementet viser videre til forslag til Stortingets 
skattevedtak for inntektsåret 2023 § 6-1.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  slutter seg i denne innstillingen til for-

slaget om å avvikle de nedre beløpsgrensene i Stortin-
gets skattevedtak § 6-1.

Ko m i t e e n  viser til at forslag om endringer i skat-
teloven § 6-32 behandles i Innst. 4 L (2022–2023) kapit-
tel 5.

3.1.9 ANDRE GRENSER OG FRADRAG

Sammendrag
Det foreslås at enkelte beløpsgrenser holdes nomi-

nelt uendret. Det gjelder blant annet maksimal årlig og 
samlet sparing i boligsparing for ungdom (BSU), maksi-
mal årlig sparing i skattefavorisert individuell sparing til 
pensjon (IPS), gavefradraget, foreldrefradraget, nedre 
grense for å betale trygdeavgift, fiskerfradraget, jord-
bruksfradraget, fradraget for sjøfolk og den skattefrie 
nettoinntekten i skattebegrensningsregelen.

Nominell videreføring anslås å øke provenyet med 
om lag 150 mill. kroner påløpt og 120 mill. kroner bok-
ført i 2023. Anslaget inkluderer samspillsvirkninger 
mellom forslagene til endringer i inntektsskatten og 
provenyvirkningen av at enkelte beløpsgrenser avrun-
des.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  viser til at reisefradraget behandles i 

Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 6.
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Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i , foreslår som følge av budsjettforliket å 
redusere satsen i Boligsparing for ungdom (BSU) fra 20 
pst. til 10 pst.

F l e r t a l l e t  viser til Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 
25, hvor lovforslaget fremmes.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  foreslår 
i sitt alternative statsbudsjett å øke fradraget for gaver 
til frivillige organisasjoner til 50 000 kroner. Dette er 
samme nivå som i regjeringen Solbergs budsjettforslag 
for 2022. D i s s e  m e d l e m m e r  viser ellers til sin ho-
vedmerknad.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  slutter seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, der det foreslås å redusere 
maksimalt årlig sparebeløp i BSU-ordningen til 25 000 
kroner, å avvikle IPS-ordningen og å øke nedre grense 
for å betale trygdeavgift med 4 000 kroner.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, hvor BSU-ordningen 
foreslås avviklet og provenyet heller brukes til generelle 
skattelettelser ved å øke frikortgrensen og personfra-
draget, i tillegg til en kraftig økning i studiestøtten. 
D e t t e  m e d l e m  mener det vil gi en mer rettferdig 
skattelette som særlig treffer dem med lave inntekter.

D e t t e  m e d l e m  viser til Venstres alternative 
statsbudsjett, hvor det foreslås en rekke andre endring-
er i grenser og fradrag. Reisefradraget endres, og ordnin-
gen for individuell pensjonssparing økes til 40 000 kro-
ner årlig. D e t t e  m e d l e m  foreslår også å innføre et tak 
på rentefradrag på gjeldsrenter for beløp som oversky-
ter 60 G. D e t t e  m e d l e m  viser også til at fradraget for 
gaver til frivillige organisasjoner økes til 50 000 kroner, 
og at ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp 
av aksjer gjeninnføres med et beløp på 10 000 kroner 
per ansatt per inntektsår.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  vil reversere regjeringens forslag til nedre 
grense for reisefradrag og redusere satsen. Videre fore-
slås i alternativt statsbudsjett å avvikle skattefinansiert 
pensjonssparing. D e t t e  m e d l e m  foreslår også i alter-
nativt statsbudsjett å begrense subsidiering av boliglån 
ved at det foreslås et tak på fratrekk av renter for bolig-
lån på 40 G eller mer. D e t t e  m e d l e m  ønsker også å 
innføre et standardisert fradrag som erstatter fradrag 
for faktiske kostnader for selvstendig næringsdrivende. 
Det forutsettes at det er valgfritt å benytte seg av mulig-
heten for et standardisert fradrag og å kreve fradrag for 
faktiske kostnader.

D e t t e  m e d l e m  ønsker å reversere reduksjonen 
av maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjo-
ner fra 50 000 til 25 000 kroner.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis alternative stats-
budsjett og sin hovedmerknad under punkt 2.3.2.10 i 
denne innstillingen, der det foreslås at BSU-ordningen 
avvikles.

D e t t e  m e d l e m  viser til at dette er i tråd med an-
befalingen fra Skatteutvalget (NOU 2014:13). Utvalget 
pekte på at forutsetningen for å nyte godt av ordningen 
er at den enkelte må binde opp likviditet i form av spa-
ring, og at ordningen dermed i liten grad treffer dem 
med lavest inntekt. Utvalget pekte videre på at det er 
usikkert hvilken effekt BSU har på ungdoms sparing, og 
at ordningen sannsynligvis i hovedsak bidrar til om-
plassering av sparing fremfor å stimulere til økt sparing.

3.2 Støtten til enslige forsørgere – 
omlegging

SAMMENDRAG

Regjeringen vil forenkle den offentlige støtten til 
enslige forsørgere og gjøre den mer rettferdig.

I dag får enslige forsørgere støtte både gjennom et 
fradrag i skattesystemet og i form av utvidet barnetrygd 
fra Nav. Det er unødvendig byråkratisk å ha to overlap-
pende støtteordninger som er rettet mot den samme 
gruppen. Forenklingen går ut på å avvikle særfradraget 
for enslige forsørgere i skattesystemet og øke den utvi-
dede barnetrygden tilsvarende maksimal skatteverdi av 
særfradraget i 2022. Omleggingen vil være en forenkling 
for enslige forsørgere ved at støtten samordnes under 
ett forvaltningsorgan og følger ett regelverk.

Enslige forsørgere som i dag ikke får utnyttet særfra-
draget fullt ut på grunn av for lav inntekt, vil få økt støtte 
gjennom den utvidede barnetrygden. Omleggingen vil 
bidra til økt likebehandling og sosial og geografisk om-
fordeling. Ingen mottakere av utvidet barnetrygd vil 
komme dårligere ut sammenlignet med 2022. Satsen for 
utvidet barnetrygd foreslås økt fra 1 054 kroner i måne-
den til 2 016 kroner i måneden, med virkning fra og med 
1. mars 2023.

Å avvikle særfradraget fra 1. mars anslås å øke prove-
nyet med 1 073 mill. kroner påløpt og 859 mill. kroner 
bokført i 2023, mens helårsvirkningen anslås til 1 290 
mill. kroner. Netto provenytap etter at provenyvirknin-
gen av økt utvidet barnetrygd er trukket fra anslås til 47 
mill. kroner påløpt og 261 mill. kroner bokført i 2023. He-
lårs netto provenytap anslås til om lag 53 mill. kroner.

Forslaget innebærer at reglene om særfradrag for 
enslige forsørgere i skatteloven og Stortingets årlige 
skattevedtak oppheves. Økningen av satsen for utvidet 
barnetrygd skjer ved stortingsvedtak. Det vises til for-
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slag til endringer i skatteloven § 6-80 og Stortingets skat-
tevedtak for 2023 § 6-6. Omleggingen av utvidet barne-
trygd kan først skje med virkning fra 1. mars 2023. Det 
foreslås derfor at avviklingen av særfradraget også gis 
virkning fra og med 1. mars 2023.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.
Ko m i t e e n  viser til at forslag om opphevelse av 

skatteloven § 6-80 behandles i Innst. 4 L (2022–2023) 
kapittel 7.

3.3 Fradrag for og skattefri dekning 
av kost v/pendleropphold på 
brakke m/kokemulighet

SAMMENDRAG

Skattyter med opphold utenfor hjemmet (pendle-
re) kan etter nærmere regler kreve fradrag for merkost-
nader til kost, jf. skatteloven § 6-13, eller få skattefri dek-
ning av kost fra arbeidsgiver, jf. skatteloven § 5-15 første 
ledd bokstav q nr. 1. Dette gjelder imidlertid ikke der-
som det kan tilberedes mat i tilknytning til pendlerbo-
ligen (kokemulighet).

Fradrag for og skattefri dekning av kost gis etter sat-
ser som fastsettes årlig av Skattedirektoratet eller for 
høyere kostnader dersom disse dokumenteres. Det gjel-
der ulike satser avhengig av om pendleren har bodd på 
hybel, brakke, pensjonat eller hotell. I 2022 er satsen for 
pendleropphold på brakke og på pensjonat 172 kroner 
per døgn.

Begrensningene i fradragsretten og muligheten til 
skattefri dekning av kost som følge av at pendlerboligen 
har kokemulighet, ble innført i 2018. Det ble begrunnet 
i at skattyter i begrenset grad vil ha merkostnader til 
kost dersom det er lagt til rette for å lage mat i pendler-
boligen, se Prop 1 LS. (2017–2018) Skatter, avgift og toll 
2018 punkt 5.2. Dette innebar blant annet at pendlere 
som bor på brakke med kokemulighet, ikke lenger kun-
ne kreve fradrag for eller motta skattefri dekning av kost.

Regjeringen mener det er lite rimelig å sammenlig-
ne matlaging på brakke med matlaging hjemme. Opp-
hold på brakke er en lite etablert boform av mer midler-
tidig art, som i liten grad innbyr til inntak av måltider. 
Det foreslås derfor at pendlere som bor på brakke, gis 
rett til fradrag for og skattefri dekning av kost uavhengig 
av om det foreligger kokemulighet.

Pensjonat benyttes om en boform som tilsvarer ho-
tell med noe lavere standard. Satsen for skattefri dek-
ning av merutgifter til kost ved opphold på pensjonat 
gjelder også ved overnatting på fly eller tog. I Prop 1 LS 
(2017–2018) Skatter, avgift og toll 2018 punkt 2.5.3 ble 
det uttalt at begrensningen i retten til fradrag og til skat-

tefri kostdekning fra arbeidsgiver ikke skulle gjelde for 
pendleropphold på hotell og pensjonat:

«Departementet legger til grunn at tilberedning av 
mat normalt ikke kan skje ved losji på hotell eller pen-
sjonat. Har man under arbeidsoppholdet slik innkvar-
tering, vil det fortsatt kunne kreves fradrag for merutgif-
ter til kost.»

Denne intensjonen for pensjonat kommer ikke 
klart nok frem av gjeldende regelverk. Det foreslås der-
for å tydeliggjøre i regelverket at en ved pendleropp-
hold på pensjonat, kan kreve fradrag for og motta skat-
tefri dekning av merkostnader til kost uavhengig av en 
eventuell kokemulighet.

Forslagene innebærer at satsen for fradrag for eller 
skattefri kostdekning ved pendleropphold på pensjo-
nat eller brakke uten kokemulighet, gjøres gjeldende 
også for pensjonat og brakke med kokemulighet. Satsen 
for 2023 settes til 177 kroner per døgn. En pendler som 
bor på brakke i for eksempel 50 døgn og har lønnsinn-
tekt i trinn 2 i trinnskatten, vil få om lag 3 000 kroner la-
vere skatt dersom vedkommende får dekket kost av ar-
beidsgiver. I tillegg blir det ikke arbeidsgiveravgift.

Forslaget knyttet til brakke vil være noe forenklen-
de for skattytere og arbeidsgivere fordi de ikke lenger 
behøver å ta stilling til om det foreligger kokemulighet 
ved opphold på brakke. Brakke er et innarbeidet begrep 
og skaper ikke nye avgrensningsproblemer. Videre vir-
ker forslaget knyttet til pensjonat klargjørende for be-
handlingen av merkostnader til kost ved pendleropp-
hold på pensjonat.

Forslagene anslås på usikkert grunnlag å redusere 
provenyet med om lag 15 mill. kroner påløpt og 12 mill. 
kroner bokført i 2023.

Skillet mellom pendlerboliger med og uten koke-
mulighet er regulert i forskrift. Departementet vil gjen-
nomføre de foreslåtte endringene i forskrift. Departe-
mentet foreslår at endringene trer i kraft straks med 
virkning fra og med inntektsåret 2023.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

3.4 Elbiler i firmabilbeskatningen
SAMMENDRAG

Fordelen ved å bruke arbeidsgivers bil til private for-
mål er skattepliktig inntekt og inngår i grunnlaget for 
skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift og trinnskatt. I 
tillegg betaler arbeidsgiver arbeidsgiveravgift. Fordelen 
beregnes etter en sjablong med utgangspunkt i bilens 
listepris og alder og er regulert i skatteloven § 5-13 og 
forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattelo-
ven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN) § 5-13-5. Elbiler har 
en særskilt verdsettelsesrabatt ved at 80 pst. av listepri-
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sen legges til grunn ved beregning av fordelen for elbi-
ler, mot 100 pst. for øvrige biler. Rabatten i firmabilbe-
skatningen kommer i tillegg til lavere avgifter og en rek-
ke andre fordeler for elbiler, som lavere bom- og fergeut-
gifter, parkeringsmuligheter og tilgang til kollektivfelt 
på de fleste veier.

Den særskilte verdsettelsen av elbiler ble i sin nåvæ-
rende form innført i 2005 og var opprinnelig 75 pst. av 
listeprisen. Verdsettelsen ble redusert til 50 pst. av liste-
pris i 2009. Da var fortsatt elbilenes bruksegenskaper 
langt dårligere enn fossilbiler til samme pris. Fra 2018 
ble verdsettelsen økt til 60 pst. Fra 2022 ble verdsettel-
sen økt til 80 pst., etter at regjeringen i Prop. 1 LS Tillegg 
1 (2021–2022) hadde foreslått å avvikle verdsettelsesra-
batten.

Prisen på mange nye elbiler er konkurransedyktig 
med biler med forbrenningsmotor. Salgsstatistikken for 
2022 viser at elbilene utgjør om lag 78 pst. av nybilsalget 
(til og med august 2022). Statens inntektstap ved gjeld-
ende regler øker som følge av veksten i antallet elbilmo-
deller som kan konkurrere med bilmodeller med for-
brenningsmotor.

Rabatten for elbiler kommer først og fremst skattyt-
ere med høy inntekt til gode. Halvparten av de knapt 
14 800 skattyterne som hadde elfirmabil i 2020, hadde 
en bruttoinntekt på over 1 mill. kroner. Figur 3.1 viser 
fordeling av henholdsvis alle skattytere og mottakere av 
innberettet fordel av elfirmabil etter bruttoinntekt.

Regjeringen foreslår å oppheve den gjenstående 
særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen. 
Forslaget vil likestille den skattemessige behandlingen 
av elbiler og tradisjonelle biler i firmabilbeskatningen. 
Dette forenkler skattereglene og gjør det lettere å etter-
leve dem.

Provenyet anslås på usikkert grunnlag å øke med 
300 mill. kroner påløpt og 240 mill. kroner bokført i 
2023.

De særskilte reglene om fordelsberegning for elfir-
mabiler er gitt i forskrift. Finansdepartementet vil gjen-
nomføre nødvendige endringer i FSFIN § 5-13-5 for å 
oppheve den særskilte rabatten for elbiler, med virk-
ning fra og med inntektsåret 2023.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 
fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, slutter seg 
til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  Ve n s t r e  o g 
M i l j ø p a r t i e t  D e  G r ø n n e  støtter ikke regjeringens 
forslag om å øke verdsettingen av elbiler i firmabilbe-
skatningen og vil reversere forslaget for å gi insentiver 
til at elbiler velges som firmabiler.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, der Rødt går imot økt firmabil-
beskatning av elbil.

3.5 Beskatning av lønnsinntekt ved 
arbeidsopphold i utlandet

Endring av særregelen for beskatning av lønnsinn-
tekt ved arbeidsopphold i utlandet behandles i Innst. 4 L 
(2022–2023) kapittel 8.

3.6 Opphevelse av særregel om fra-
drag for kostnader til doktor-
gradsarbeid

Opphevelse av særregel om fradrag for kostnader til 
doktorgradsarbeid behandles i Innst. 4 L (2022–2023) 
kapittel 9.

3.7 Satser til bruk for forskuddsut-
skriving og skattefastsetting

Satser til bruk for forskuddsutskriving og skattefast-
setting med tilhørende forslag til endringer av skattelo-
ven § 6-31 behandles i Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 
10.

3.8 Skattører og fellesskatt
SAMMENDRAG

Skattørene fastsettes innenfor et samlet opplegg for 
kommuneøkonomien og må ses i sammenheng med 
utviklingen i skattegrunnlagene, endringer i personbe-
skatningen og fordelingen av inntektene til kommuner 
og fylkeskommuner mellom overføringer og skatter.

I Prop. 110 S (2021–2022) Kommuneproposisjonen 
2023 ble det varslet at skattørene på vanlig måte fastset-
tes ved behandlingen av statsbudsjettet. Det ble også 
varslet at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinn-
tektene skal utgjøre 40 pst. av kommunenes samlede 
inntekter.

Gjeldende skattører gir for lav skatteandel i 2023. 
Det tilsier at de kommunale og fylkeskommunale skatt-
ørene for personlig skattytere må justeres noe opp fra 
2022 til 2023, slik at skatteandelen på 40 pst. kan opp-
rettholdes også i 2023. Dette må blant annet ses i sam-
menheng med en relativt moderat vekst i skattegrunn-
laget, i tillegg til at det er lagt opp til netto skatteletter i 
skattegrunnlagene for kommunesektoren. Se tabell 3.4 
for forslag til maksimalskattører for personlige skattyte-
re i 2023. Punkt 3.1.4 i Meld. St. 1 (2022–2023) Nasjonal-
budsjettet 2023 gir en nærmere omtale av kommune-
forvaltningens økonomi i 2023.

Det vises til forslag til Stortingets skattevedtak for 
inntektsåret 2023 §§ 3-2 og 3-8.
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KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  presise-
rer at forslaget om redusert formuesskatt i d i s s e 
m e d l e m m e r s  alternative statsbudsjett ikke påvirker 
det samlede opplegget for kommuneøkonomien. Re-
duksjonen er teknisk plassert på inntektsbevilgningen 
til staten.

4. Formuesskatt
4.1 Innledning
SAMMENDRAG

Formuesskatten bidrar til at skattesystemet for per-
soner samlet sett virker mer progressivt enn med inn-
tektsbeskatningen alene. Formuesskatten supplerer 
omfordelingen av inntekt og jevner ut forskjeller i for-
mue. Små forskjeller i samfunnet legger til rette for høy 
grad av tillit. Regjeringen vil styrke formuesskattens om-
fordelende rolle og gjøre den mer rettferdig.

Formuesskatt kan, i likhet med de fleste andre skat-
ter og avgifter, påvirke ressursbruken negativt. Det er 
imidlertid ikke grunn til å tro at en godt utformet for-
muesskatt gir større samfunnsøkonomiske kostnader 
enn andre vridende skatter. Blant annet vil lønnsomme 
investeringer med velfungerende kapitalmarkeder nor-
malt få finansiering uavhengig av om eierne betaler for-
muesskatt eller ikke.

Jevnere og riktigere verdsettelse av formuesobjek-
ter kan redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene 
ved formuesskatten. Forskjeller i verdsettelse kan bidra 
til at sparing kanaliseres dit investor får lavest formu-
esskatt fremfor dit avkastningen er størst for samfunnet.

Samtidig er det naturlig at enkelte formuesobjekter 
som folks hjem beskattes mildere enn eksempelvis an-
nen eiendomsmasse eller aksjer. Primærbolig har sjel-
den en tilhørende kontantstrøm og er folks hjem. Flere 
eldre bor i hjem som har steget mye i verdi uten at de sit-
ter med likvider som de kan betale en høy formuesskatt 
med. Regjeringen er derfor tilbakeholden med å beskat-
te folks hjem på samme måte som andre formuesobjek-
ter.

Utvalget som vurderer perspektiver for fremtidens 
skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget), er i tilleggs-
mandat under denne regjeringen bedt om å vurdere 
hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, her-
under formuesskattens rolle. Regjeringens videre arbeid 
med å forbedre formuesskatten vil blant annet gjøres i 
lys av innstillingen fra dette utvalget.

Regjeringen tok i budsjettet for 2022 et viktig steg 
for å gjøre formuesskatten mer progressiv og rettferdig. 
I 2022 ble satsen økt, og det ble innført en ny, høyere sats 

på formuer over 20 mill. kroner. Formuesgrunnlagene 
ble utvidet ved høyere verdsettelse av aksjer og drifts-
midler, dyre boliger og fritidsboliger.

I dette budsjettet foreslår regjeringen økt skatt på 
formue ved å øke verdsettelsen av aksjer og næringsei-
endom fra 75 til 80 pst., i tråd med Hurdalsplattformen. 
Driftsmidler som eies direkte, skjermes fra denne øk-
ningen, og verdsettelsen reduseres i stedet til 70 pst. Det 
foreslås videre at satsen for formuer opp til 20 mill. kro-
ner økes fra 0,95 til 1 pst. Bunnfradraget videreføres på 
1,7 mill. kroner (3,4 mill. kroner for ektepar). Beløps-
grense for høy verdsettelse av primærbolig videreføres 
med 10 mill. kroner. For å forenkle og gjøre regelverket 
mer sammenhengende foreslås det å utvide dødsbos 
rett til bunnfradrag i den kommunale delen av formu-
esskatten. Samlet anslås regjeringens forslag til endring-
er i formuesskatten å øke provenyet med 2 435 mill. kro-
ner påløpt og 1 953 mill. kroner bokført i 2023.

Med regjeringens forslag anslås samlede inntekter 
fra formuesskatten til om lag 30 mrd. kroner i 2023. An-
tall personer som betaler formuesskatt med regjering-
ens forslag, anslås til om lag 650 200, eller 14,3 pst. av 
alle skattyterne.

Departementet viser til forslag til endringer i skatte-
loven §§ 4-10 syvende ledd, 4-12, 4-17 annet ledd og 4-40. 
Departementet foreslår at endringene trer i kraft straks 
med virkning fra og med inntektsskatteåret 2023. Depar-
tementet viser videre til forslag til Stortingets skatteved-
tak for inntektsskatteåret 2023 §§ 2-1 til 2-3.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering og viser til 
behandlingen av de konkrete forslagene nedenfor i 
denne innstillingen og i Innst. 4 L (2022–2023).

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f ra  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i , foreslår som følge av budsjettforliket å 
øke verdsettelsen av sekundærbolig til 100 pst., fra 95 
pst. som foreslått i Prop. 1 LS (2022–2023), og å øke verd-
settelsen av dyre primærboliger, dvs. verdidel som over-
stiger 10 mill. kroner til 70 pst., fra 50 pst. som foreslått i 
Prop. 1 LS (2022–2023).

F l e r t a l l e t  viser til Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 
25, hvor lovforslag fremmes.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis alternative stats-
budsjett og sin hovedmerknad under punkt 2.3.2.10 i 
denne innstillingen, der det foreslås å øke versettelsen 
av sekundærbolig fra 95 til 100 pst. og å øke verdsettel-
sen av primærboliger med verdi over 6 mill. kroner til 
50 pst. av verdien.
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D e t t e  m e d l e m  viser til at det er i tråd med prin-
sippene for et effektivt skattesystem at skattegrunnlaget 
i større grad baseres på mindre vridende skatter som ei-
endomsskatt, fremfor vridende skatter som ordinær sel-
skapsskatt eller skatt på arbeid.

4.2 Kjennetegn ved formuesskatten 
og de som betaler formuesskatt

SAMMENDRAG

Formuesskatt betales av skattepliktig nettoformue 
(brutto skattepliktig formue fratrukket gjeld) over 1,7 
mill. kroner. Ektepar sambeskattes for formue og har et 
bunnfradrag på 3,4 mill. kroner. Skattesatsen er i 2022 
0,95 pst. av formue over bunnfradraget opp til 20 mill. 
kroner og 1,1 pst. for formuer over 20 mill. kroner. Det 
gjelder formelle verdsettelsesrabatter for ulike formues-
objekter. Aksjer, driftsmidler og næringseiendom mv. 
verdsettes i 2022 til 75 pst. Primærbolig verdsettes til 25 
pst. opp til en beregnet markedsverdi på 10 mill. kroner, 
mens overskytende verdi verdsettes til 50 pst. Sekun-
dærbolig verdsettes til 95 pst., og bankinnskudd til 100 
pst. Gjeld tilordnes forholdsmessig til de ulike formues-
objektene og reduseres tilsvarende verdsettelsesrabat-
tene. Gjeld tilordnet primærbolig og fritidsbolig avkor-
tes imidlertid ikke.

I tillegg til de formelle verdsettelsesrabattene kan 
de beregnede markedsverdiene være undervurdert i til-
feller der verdien er vanskelig å anslå. Særlig for unoter-
te aksjer kan den skattepliktige verdien, før formell 
verdsettelsesrabatt, være lavere enn faktisk verdi.

Formuesskatten er en progressiv skatt på netto for-
mue, og den lar seg derfor ikke stykke opp i ulike 
grunnlagskomponenter. Som en illustrasjon på den re-
lative betydningen av ulike formueskomponenter viser 
figur 4.1 i proposisjonen sammensetningen av skatte-
pliktig formue i ulike intervaller for skattepliktig netto-
formue.

For personer med skattepliktig nettoformue under 
1 mill. kroner, utgjør primærbolig nær halvparten av 
skattepliktig bruttoformue, se figur 4.1 i proposisjonen. 
Det vil si tre fjerdedeler av alle skattytere, se tabell 4.1 i 
proposisjonen. 0,5 promille av alle skattytere (2 500 
personer) har en skattepliktig nettoformue over 100 
mill. kroner. Disse betaler en tredel av samlet formu-
esskatt. Nærmere 90 pst. av deres skattepliktige brutto-
formue er aksjer mv. Det illustrerer at den økte verdset-
telsen av aksjer i 2022 og i regjeringens forslag for 2023 
er et kraftfullt tiltak for å styrke omfordelingen. Forsla-
get bidrar også tydelig til den geografiske omfordelin-
gen i regjeringens samlede forslag til endringer i person-
beskatningen, se tabell 1.9 i kapittel 1 i proposisjonen. 
Det er en sterk geografisk konsentrasjon av både aksje-
formue og boligformue i Oslo og omkringliggende kom-
muner, men bolig er mer skjevfordelt geografisk enn ak-

sjeformue som følge av store geografiske variasjoner i 
markedsverdier for eiendom.

Tabell 4.2 i proposisjonen viser antall personer og 
sammensetningen av gjennomsnittlig formue for alle 
personer 17 år og eldre. Gjennomsnittlig skattepliktig 
bruttoformue anslås å utgjøre 1,69 mill. kroner i 2023. 
Fratrukket gjeld er skattepliktig nettoformue om lag 
688 600 kroner i gjennomsnitt.

Beskatningen av ulike formuesobjekter avhenger 
både av den formelle formuesskattesatsen, som er 0,95 
pst. på formuer under 20 mill. kroner og 1,1 pst. på for-
muer over dette nivået, og av verdsettelsesrabattene. 
Med regjeringens forslag økes satsen i trinn 1 til 1 pst. Ef-
fektiv formuesskattesats beregnes ved å multiplisere 
satsen med den formelle regelen for verdsettelse, og vil 
gjelde for nettoformue over bunnfradraget. Eksempel-
vis er effektiv formuesskattesats for primærbolig under 
10 mill. kroner 0,25 (0,25*1) med forslaget for 2023.

Figur 4.2 i proposisjonen viser hvordan effektive for-
muesskattesatser varierer mellom ulike eiendeler i 2021, 
2022 og med regjeringens forslag i 2023. Med endringe-
ne i 2022 og forslaget i 2023 er forskjellen mellom verd-
settelsen av aksjer på den ene siden og annen finans-
kapital og sekundærboliger på den andre siden, blitt 
mindre. Primærboliger er fortsatt lavt verdsatt, selv etter 
økningen i verdsettelse for dyre boliger i 2022.

Formuesskatten kan, sammen med inntektsskatten 
på avkastning, gi en høy effektiv skattesats på sparing. 
Det svekker insentivene til å spare, særlig i bankinn-
skudd, som er verdsatt til 100 pst. Samtidig begrenser 
bunnfradraget antall personer som påvirkes av formu-
esskatten. Bunnfradraget har økt mye de senere årene. 
Det gjør at personer kan spare mer over livsløpet uten å 
betale formuesskatt. Som følge av økt bunnfradrag er 
andelen personer som betaler formuesskatt, redusert 
over tid. Andelen sank fra 35 pst. til under 20 pst. i løpet 
av 2000-tallet, og videre til om lag 15 pst. fra 2010. Det 
anslås at om lag 13,7 pst. av skattyterne betaler formu-
esskatt i 2022, se figur 2.15 i kapittel 2 i proposisjonen.

Lav verdsettelse av enkelte sentrale formuesobjek-
ter som primærbolig, gjør at personer kan ha formue 
langt over bunnfradraget uten å måtte betale formu-
esskatt. Tabell 4.3 i proposisjonen viser hvor mye for-
mue en person kan ha av ulike formuesobjekter isolert 
uten å betale formuesskatt, det vil si tenkte tilfeller hvor 
skattyteren har hele sin skattepliktige formue i ett og 
samme formuesobjekt.

En person kan enten ha 1,7 mill. kroner i bankspa-
ring eller en fullt nedbetalt bolig til inntil 6,8 mill. kro-
ner (uten andre formuesobjekter) og fortsatt ikke betale 
formuesskatt. Et par kan for eksempel eie en fullt nedbe-
talt primærbolig med en beregnet verdi på inntil 11,8 
mill. kroner uten å betale formuesskatt. Med 4 mill. kro-
ner i samlet gjeld (20 pst. av boligens verdi) stiger mar-
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kedsverdien som utløser formuesskatt på parets pri-
mærbolig, til 19,8 mill. kroner.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering og viser til 
merknader i Innst. 2 S (2022–2023), denne innstillingen 
og Innst. 4 L (2022–2023).

4.3 Verdsettelse av aksjer og 
næringseiendom mv.

Verdsettelse av aksjer og næringseiendom mv. be-
handles i Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 11.

4.4 Verdsettelse av driftsmidler
Verdsettelse av driftsmidler behandles i Innst. 4 L 

(2022–2023) kapittel 12.

4.5 Formuesskattesats og beløps-
grenser

SAMMENDRAG

Formuesskattesatsen er for formuer under 20 mill. 
kroner 0,95 pst. (0,7 pst. til kommunene og 0,25 pst. til 
staten) og 1,1 pst. for formuer over 20 mill. kroner (0,7 
pst. til kommunene og 0,4 pst. til staten) i 2022.

Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen for 
formuer under 20 mill. kroner til 1,0 pst. Dette gjen-
nomføres ved at den statlige formuesskattesatsen for 
personlige og upersonlige skattytere økes fra 0,25 pst. til 
0,3 pst. fra 2023. Den kommunale formuesskattesatsen 
forblir uendret på 0,7 pst. Satsen for formuer over 20 
mill. kroner forblir uendret på tilsammen 1,1 pst.

Forslaget anslås å øke provenyet med om lag 1 020 
mill. kroner påløpt og 820 mill. kroner bokført i 2023.

Det foreslås at enkelte beløpsgrenser holdes nomi-
nelt uendret. Bunnfradraget i formuesskatten økte med 
200 000 kroner til 1,7 mill. kroner (3,4 mill. kroner for 
ektepar) fra 2021 til 2022. Bunnfradraget foreslås videre-
ført på samme nivå i 2023. I 2022 verdsettes primærbo-
liger med beregnet markedsverdi under 10 mill. kroner 
til 25 pst., mens den delen av boligen som overstiger 10 
mill. kroner verdsettes til 50 pst. Det foreslås å holde 
denne beløpsgrensen uendret på 10 mill. kroner i 2023. 
Det foreslås videre at innslagspunktet for den høye for-
muesskattesatsen på 1,1 pst. holdes uendret for formuer 
over 20 mill. kroner i 2023.

Forslagene anslås isolert sett å øke provenyet med 
om lag 280 mill. kroner påløpt og 225 mill. kroner bok-
ført i 2023.

Departementet viser til forslag til Stortingets skatte-
vedtak for inntektsåret 2023 §§ 2-1 og 2-2.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  K r i s t e l i g  Fo l k e p a r t i , slutter 
seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  påpeker 
at formuesskatten er en særnorsk skatt på kapital og ar-
beidsplasser som eies av nordmenn bosatt i Norge. Det-
te er en skatt som ikke innkreves etter evne, og den 
svekker utviklingen av nye, innovative arbeidsplasser. 
Den er spesielt belastende for langsiktig kapital bundet 
i bedrifter med lav lønnsomhet. Regjeringen er opptatt 
av fordelingsvirkningene, men ser ikke hvordan øknin-
gene i formuesskatten svekker det norske private eier-
skapet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen Sol-
berg i løpet av sin regjeringstid reduserte formuesskat-
tesatsen fra 1,1 pst. til 0,85 pst. samtidig som verdsettel-
sen av aksjer og driftsmidler mv. ble redusert fra 100 pst. 
til 50 pst. I Høyres alternative statsbudsjett for 2023 re-
duseres formuesskatten med 1 953 mill. kroner sam-
menlignet med regjeringens forslag. Dette innebærer at 
formuesskatten ikke økes i 2023.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at redusert for-
muesskatt vil gi norskeide bedrifter større rom for å in-
vestere for fremtiden. Situasjonen for norsk økonomi er 
blitt mer usikker. Både formuesskatten og arbeidsgiver-
avgiften må betales selv om en bedrift går med under-
skudd. Derfor har det vært viktig å senke disse skattene 
nå.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, der det foreslås at formuesskattesatsen ikke 
skal økes.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, der det foreslås en mer pro-
gressiv formuesskatt. Rødt foreslår å øke bunnfradraget 
til 2,0 mill. kroner, noe som ville redusert antallet perso-
ner som betaler formuesskatt i 2023. Rødt foreslår vide-
re å øke den ordinære skattesatsen for formue til 1,2 pst., 
med en tilleggssats på 0,2 prosentpoeng for nettofor-
muer over 20 mill. kroner og ytterligere en tilleggssats 
på 0,2 prosentpoeng for de rikeste 0,08 pst. av befolk-
ningen med nettoformuer over 100 mill. kroner. Rødt 
foreslår også å fjerne verdsettingsrabattene for aksjer, 
driftsmidler og sekundærbolig samt fjerne rabatten for 
delen av verdien av primærboliger som overstiger 10 
mill. kroner. Endringene vil samlet innebære om lag 
10,8 mrd. kroner i økte skatteinntekter fra formue i 
2023 sammenlignet med regjeringas budsjettforslag.



28 Innst. 3 S – 2022–2023

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til at 
det for Venstre er viktig at det blir mer lønnsomt å in-
vestere i produktiv virksomhet enn i primær-, sekun-
dær- og fritidsboliger gjennom likere verdsettelse av 
formuesobjekter. Derfor foreslår Venstre å gjennomfø-
re en provenynøytral omlegging av formuesskatten 
som skatter verdiskaping litt mildere og dyre boliger litt 
hardere. D e t t e  m e d l e m  viser til tabell i innledende 
merknad for gjennomgang av Venstres forslag til end-
ringer i formuesskatten for skatteåret 2023 og endringer 
foreslått i Innst. 4 L (2022–2023), der innslagspunktet 
for 50 pst. verdsettelse på primærbolig settes til 6 mill. 
kroner.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  mener at formuesskatten er et viktig tiltak for 
å forebygge og begrense ulikhet i samfunnet. Samtidig 
anerkjenner d e t t e  m e d l e m  at den kan slå uheldig og 
urettferdig ut for enkelte som har lav inntekt og begren-
set mulighet til å betjene en høy formuesskatt. Dette 
gjelder ikke minst gründere og eiere av småbedrifter i 
etableringsfasen. D e t t e  m e d l e m  vil derfor å endre 
innretningen på formuesskatten: Bunnfradraget økes 
slik at færre nordmenn må betale, samtidig som forde-
lingseffekten forsterkes ved en «trinnskatt» i formu-
esskatten med høyere satser på de største formuene. 
Samtidig ønsker d e t t e  m e d l e m  å redusere regjering-
ens forslag om en skatterabatt på aksjer og driftsmidler. 
D e t t e  m e d l e m  viser til at aksjer og driftsmidler i rea-
liteten utgjør mesteparten av de verdiene som omfattes 
av formuesskatt. Å innføre en skatterabatt blir derfor en 
upresis og generell skattelette til grupper med stor for-
mue. D e t t e  m e d l e m  mener en økning i bunnfradra-
get er et mer målrettet grep for å begrense de negative 
effektene av formuesskatten.

D e t t e  m e d l e m  vil øke bunnfradraget til 2,3 mill. 
kroner og at følgende endringer gjennomføres for de 
forskjellige trinnene i trinnskatten: Trinn 1 (opptil 20 
mill. kroner) økes med 0,1 prosentpoeng. Trinn 2 (over 
20 mill. kroner) økes med 0,2 prosentpoeng til 1,3 pst., 
og det etableres et nytt trinn 3 for formuer over 50 mill. 
kroner hvor satsen settes til 1,4 pst. Verdsettelse av ak-
sjer settes til 95 pst. (Påløpt proveny er 5,61 mrd. kro-
ner.)

4.6 Bunnfradrag for dødsbo
SAMMENDRAG

Dødsbos rett til bunnfradrag er ulik i den statlige og 
kommunale delen av formuesskatten. I formuesskatten 
til staten får dødsbo bunnfradrag uten nærmere vilkår 
og så lenge dødsboet eksisterer som skattesubjekt, jf. 
Stortingets skattevedtak § 2-1. I formuesskatten til kom-
munene får dødsbo kun bunnfradrag det inntektsåret 

det oppstår (i dødsåret), men ikke etterfølgende år, jf. 
skattevedtaket § 2-3.

I Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022 
punkt 5.7 foreslo departementet en samordning av 
bunnfradraget for personlige skattytere, slik at retten til 
bunnfradrag for disse ble lik i både den statlige og kom-
munale delen av formuesskatten. Forslaget ble vedtatt 
av Stortinget. I den forbindelse ble det uttalt at: «Depar-
tementet ser for øvrig at det kan være gode grunner til å 
også samordne vilkårene for bunnfradrag for dødsbo i 
henholdsvis den statlige og kommunale delen av for-
muesskatten, og vil på sikt vurdere endringer i reglene 
for dødsbo.»

Departementet har nå vurdert en slik endring, og 
ser ingen gode grunner til at et dødsbos rett til bunnfra-
drag skal være ulik i formuesskatten til henholdsvis stat 
og kommune. Departementet foreslår derfor å utvide 
dødsboets rett til bunnfradrag i den kommunale delen 
av formuesskatten, slik at dette gis så lenge dødsboet ek-
sisterer. Endringen vil gi et mer sammenhengende re-
gelverk, som vil være forenklende både for skattyterne 
og skattemyndighetene.

Forslaget antas å ikke ha nevneverdige administra-
tive konsekvenser. Endringen anslås å redusere prov-
enyet med 15 mill. kroner påløpt og 12 mill. kroner bok-
ført i 2023.

Departementet viser til forslag til Stortingets skatte-
vedtak for inntektsåret 2023 § 2-3.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

5. Næringsbeskatning
5.1 Arbeidsgiveravgift – innføring av 

et ekstra trinn på lønnsinntekter 
over 750 000 kroner

SAMMENDRAG

Regjeringen foreslår at det innføres en ekstra ar-
beidsgiveravgift på 5 pst. for lønnsinntekter over 
750 000 kroner. Etter forslaget skal arbeidsgiver betale 
en ekstra arbeidsgiveravgift av lønn mv. i alle soner.

Ekstra arbeidsgiveravgift er et situasjonstilpasset til-
tak som skal bidra til inndekning av ekstraordinært sto-
re utgifter i statsbudsjettet for 2023. Siden den ekstra ar-
beidsgiveravgiften kun gjelder for lønn mv. over 750 000 
kroner, vil forslaget være omfordelende, i tråd med Hur-
dalsplattformen. Det er høy temperatur i arbeidsmarke-
det, og antall ledige stillinger er på et rekordhøyt nivå. I 
den grad ekstra arbeidsgiveravgift demper etterspørse-
len etter arbeidskraft, kan det bidra til å dempe presset i 
arbeidsmarkedet.
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Frem til 2006 eksisterte det en ordning med ekstra 
arbeidsgiveravgift på mellom 10–12,5 pst. for lønnsinn-
tekter over 16 G (om lag 1,8 mill. kroner i 2023). Både 
innslagspunkt og sats er dermed lavere i regjeringens 
forslag enn det som gjaldt frem til 2006. Plikten til å be-
tale ekstra arbeidsgiveravgift inntrer når beløpsgrensen 
overskrides for lønn mv. fra én og samme arbeidsgiver.

Som følge av den ekstra avgiften vil den maksimale 
marginalskatten på lønnsinntekt øke fra 53,9 pst. i 2022 
til 55,8 pst. i 2023. Selvstendige næringsdrivende, pen-
sjonister mv. med like høye inntekter vil ikke bli berørt 
av en ekstra arbeidsgiveravgift.

Ekstra arbeidsgiveravgift på 5 pst. for lønn over 
750 000 kroner anslås å gi en provenyøkning på om lag 
7,7 mrd. kroner påløpt og 6,4 mrd. kroner bokført i 
2023. Provenyet er bare beregnet for avgiftsøkningen 
hos arbeidsgivere i privat sektor.

Det er satt av et sjablonmessig beløp som skal dekke 
økt arbeidsgiveravgift hos arbeidsgivere i offentlig sek-
tor, se punkt 2.4.17 i Prop. 1 S (2022–2023). I revidert na-
sjonalbudsjett 2023 vil regjeringen komme tilbake til 
Stortinget med forslag til konkrete endringer på kapittel 
og post.

Det vises til forslag til endring i folketrygdloven 
§ 23-2 tolvte ledd, samt forslag til Stortingets vedtak om 
fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2023 § 3 
femte ledd.

Det foreslås at endringen trer i kraft straks med virk-
ning fra og med inntektsåret 2023.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  viser til at forslag til endring i folke-
trygdloven § 23-2 behandles i Innst. 4 L (2022–2023) ka-
pittel 13.

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , slutter seg til regjeringens 
forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  viser til 
at regjeringen har foreslått å øke arbeidsgiveravgiften på 
inntekter over 750 000 med fem prosentenheter. Avgif-
ten har ingen faglig begrunnelse og er en særskatt på 
kompetansearbeidsplasser. Dette er arbeidsplasser vi 
trenger når vi skal finne nye næringer å leve av i fremtid-
en og gjennomføre det grønne skiftet. Avgiftsøkningen 
vil påføre norske bedrifter en betydelig kostnadsøkning 
og svekke konkurransekraften sammenlignet med uten-
landske konkurrenter. D i s s e  m e d l e m m e r  merker 
seg samtidig at dette er en avgiftsøkning som kun gjelder 
privat sektor, og at offentlig sektor blir kompensert. 
D i s s e  m e d l e m m e r  støtter ikke regjeringens forslag 
og går imot økningen.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Statistisk sentral-
byrå på oppdrag fra Høyres finansfraksjon har beregnet 
hvordan den økte arbeidsgiveravgiften kan slå ut for uli-
ke grupper. Beregningen baserer seg på situasjonen i 
2021 og omfatter ikke all kompensasjon som inngår i ar-
beidsgiveravgiftsgrunnlaget. Trolig vil derfor flere være 
omfattet i 2023 enn det som fremgår av beregningene. 
En oppsummering fremgår av tabellene under.

Økt arbeidsgiveravgift fordelt per fylke (tall i kroner) 

Fylke
Andel lønnstakere over 

750 000 kr i 2021
Sum økt

arbeidsgiveravgift
11 Rogaland 17,8 pst. 1 433 283 388 
03 Oslo 14,3 pst. 2 956 272 367 
30 Viken 10,2 pst. 1 412 912 947 
46 Vestland 8,2 pst. 511 546 037 
38 Vestfold og Telemark 7,8 pst. 279 196 569 
15 Møre og Romsdal 7,5 pst. 170 495 780 
50 Trøndelag 7,4 pst. 360 148 899 
99 Uoppgitt fylke og restkategori 7,2 pst. 39 871 291 
42 Agder 7,0 pst. 185 198 628 
54 Troms og Finnmark 6,5 pst. 154 084 495 
18 Nordland 6,3 pst. 134 189 544 
34 Innlandet 5,2 pst. 152 255 418 
Totalsum 7 789 455 359 
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Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, der regjeringens ekstra arbeidsgiveravgift for 
inntekter over 750 000 kroner avvises.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, der arbeidsgiverav-
giften ikke økes. D e t t e  m e d l e m  mener økningen i 
arbeidsgiveravgifter er vilkårlig og rammer fremtidens 
arbeidsplasser og særlig bedrifter med lønn som en høy 
andel av bedriftens utgifter.

D e t t e  m e d l e m  er også sterkt kritisk til regjering-
ens påstand om at ekstra arbeidsgiveravgift på alle løn-
ninger over 750 000 kroner er omfordelende. D e t t e 
m e d l e m  viser til at avgiften blir betalt av arbeidsgiver, 
som får mindre disponible midler til å lønne alle ansatte 
i en bedrift, uavhengig av lønnsnivå. Endringen kan der-
med også ramme personer med lavere lønn. Økningen 
griper inn i lønnsdannelsen, og d e t t e  m e d l e m  viser 

til at både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner 
har vært sterkt kritiske til den foreslåtte endringen.

D e t t e  m e d l e m  mener det også er faretruende at 
regjeringen ikke kan bekrefte at avgiften er midlertidig 
og kun skal gjelde i 2023, og frykter den økte avgiften er 
kommet for å bli i en situasjon med budsjetter med sta-
dig mindre handlingsrom. Det vil etter d e t t e  m e d -
l e m s  syn hindre omstilling av næringslivet og vekstev-
nen i økonomien.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til at regjeringens forslag om ilegging av 
en ekstra arbeidsgiveravgift for inntekter over 750 000 
kroner kan slå veldig uheldig ut for mange bedrifter. 
Spesielt vil det kunne slå uheldig ut for gründerbedrifter 
med stram økonomi som må konkurrere om kvalifisert 
arbeidskraft. D e t t e  m e d l e m  ønsker derfor å reverse-
re forslaget om en økt arbeidsgiveravgift.

Økt arbeidsgiveravgift fordelt per næring (tall i kroner)

Næring

Andel lønnstakere 
over 750 000 kr 

i 2021 
Sum økt 

arbeidsgiveravgift
05-09 Bergverksdrift og utvinning 63,8 pst. 1 150 921 098 
64-66 Finansiering og forsikring 37,0 pst. 583 544 436 
58-63 Informasjon og kommunikasjon 27,5 pst. 788 202 093 
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 24,6 pst. 174 239 573 
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 20,1 pst. 1 125 314 775 
10-33 Industri 17,2 pst. 734 382 876 
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 11,7 pst. 527 690 836 
49-53 Transport og lagring 11,0 pst. 371 253 392 
86-88 Helse- og sosialtjenester 8,5 pst. 551 148 221 
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 8,2 pst. 785 530 455 
85 Undervisning 6,3 pst. 99 502 446 
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 5,5 pst. 468 302 743 
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 4,4 pst. 211 139 978 
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 4,1 pst. 56 027 990 
90-99 Personlig tjenesteyting 3,6 pst. 115 594 600 
00 Uoppgitt 1,7 pst. 13 330 894 
5556 Overnattings- og serveringsvirksomhet 1,3 pst. 33 328 958 
Totalsum 7 789 455 360 

Økt arbeidsgiveravgift fordelt etter bedriftens størrelse (tall i kroner) 
Bedriftens størrelse 
(ansatte)

Antall lønnstakere over 
750 000 kr i 2021 Andel av lønnstakere 

Sum økt 
arbeidsgiveravgift 

1–9 45 714 5,9 pst. 834 466 728 
10–24 43 069 8,2 pst. 765 390 502 
25–99 77 681 11,3 pst. 1 350 205 253 
100–249 55 839 13,6 pst. 1 024 188 048 
250 og over 247 804 11,9 pst. 3 815 204 830 
Totalsum 470 107 7 789 455 360 
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Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  Fo l k e -
p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis alternative stats-
budsjett og sin hovedmerknad under punkt 2.3.2.10 i 
denne innstillingen, der det foreslås å gå imot regjering-
ens forslag om økt arbeidsgiveravgift for lønn over om 
lag 700 000 kroner.

D e t t e  m e d l e m  understreker at arbeidsgiverav-
giften er en av de mest vridende skattene som påvirker 
verdiskaping og sysselsetting klart negativt. Forslaget 
om økt arbeidsgiveravgift gjør arbeidskraften dyrere, 
svekker virksomhetenes lønnsomhet og motvirker må-
let om å få flest mulig i arbeid. Dette rammer små og sto-
re bedrifter over hele landet, i tillegg til mange ideelle 
foretak. D e t t e  m e d l e m  går imot denne foreslåtte 
skatteøkningen fra regjeringen.

5.2 Kraftbeskatning
5.2.1 ØKT SATS I GRUNNRENTESKATTEN FOR 

VANNKRAFT

Sammendrag
Regjeringen mener at en større andel av grunnren-

ten fra vannkraftproduksjon bør tilfalle fellesskapet enn 
i dag. Grunnrenten oppstår som følge av eksklusiv til-
gang til en knapp og svært verdifull naturressurs.

Regjeringen foreslår å øke den effektive grunnrente-
skattesatsen fra 37 pst. til 45 pst. med virkning fra og 
med inntektsåret 2022. Samlet marginalskatt (grunn-
renteskatt og alminnelig selskapsskatt) på vannkraft 
blir da 67 pst. Til sammenligning er dette lavere enn for 
petroleumsvirksomhet, der samlet marginalskatt er 78 
pst.

Satsøkningen til 45 pst. anslås på usikkert grunnlag 
å øke provenyet med 11,2 mrd. kroner påløpt i 2022, 
som i sin helhet bokføres i 2023. Forslaget antas ikke å 
medføre vesentlige administrative kostnader.

Det foreslås at satsøkningen skal gjelde fra og med 
inntektsåret 2022.

Departementet viser til forslag til stortingsvedtak 
om tillegg i skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak for 
inntektsåret 2022 og forslag til Stortingets skattevedtak 
for 2023 § 3-4.

I tillegg foreslår regjeringen å innføre et høyprisbi-
drag. Høyprisbidraget skal bidra til å omfordele de eks-
traordinært høye inntektene fra kraftproduksjonen i 
deler av Sør-Norge. Det vises til punkt 5.2.2.

Vurderinger og forslag
Siden 1997 har Norge hatt en egen grunnrenteskatt 

på vannkraftproduksjon. Grunnrenteskatten omfatter 
vannkraftverk med generatorer med en samlet påstemp-
let merkeytelse over 10 000 kVA. Grunnrenteskatten tar 
utgangspunkt i kraftverkenes kontantstrøm, der blant 
annet mesteparten av produksjonsinntektene verdsettes 

til spotmarkedspriser. Hovedregelen om å benytte spot-
markedspriser for å verdsette verdien av kraftproduksjon 
har vært et bærende prinsipp i grunnrenteskatten siden 
den ble innført. Spotmarkedspriser gir et objektivt ut-
trykk for hvilken pris kraften på ethvert tidspunkt kan 
selges til, og utgjør derfor det beste utgangspunktet for å 
beregne grunnrenten. Spotmarkedspriser fungerer også 
som en normpris som motvirker uønskede skattemessi-
ge tilpasninger.

Ettersom mesteparten av produksjonsinntektene 
verdsettes til spotmarkedspriser, vil grunnrenteskatten 
automatisk tilpasses prisutviklingen i ulike prisområ-
der. Kraftprisene i deler av Sør-Norge har siden høsten 
2021 vært svært høye. Kraftprisene i Midt- og Nord-Nor-
ge har periodevis vært lavere enn vanlig, selv om det 
også har vært perioder med høye priser her. De høye 
kraftprisene skyldes blant annet ekstraordinære for-
hold i det europeiske kraftmarkedet som følge av krigen 
i Ukraina, spesielt økte gasspriser, en sterkere tilknyt-
ning til det europeiske kraftmarkedet i sørlige deler av 
landet samt tilsigsutvikling og interne nettbegrensnin-
ger i Norge og Norden. Prisutviklingen de siste månede-
ne har slått ut i en betydelig økning i provenyet fra 
grunnrenteskatten. Med gjeldende skatteregler anslås 
provenyet til om lag 54 mrd. kroner i 2022, som er rundt 
46 mrd. kroner mer enn gjennomsnittet for 2010–2021, 
regnet i 2023-kroner. Grunnrenteskatten gir dermed et 
betydelig ekstra provenybidrag i 2022, og forventes også 
å gi det i 2023.

For å bevare grunnrenteskattens nøytrale egenska-
per må nivået på grunnrenteskattesatsen holdes stabilt 
og ikke endres i takt med svingende kraftpriser. Regje-
ringen mener imidlertid at dagens ekstraordinære ener-
gisituasjon aktualiserer spørsmålet om hvor mye av 
grunnrenten i vannkraftproduksjon som bør tilfalle fel-
lesskapet. Den høye grunnrenten skyldes eksklusiv til-
gang til en verdifull naturressurs. Mye av den høye 
grunnrenten betales av norske forbrukere. Regjeringen 
mener det er rimelig at en betydelig andel av denne 
grunnrenten omfordeles tilbake til innbyggerne.

Regjeringen viser til at grunnrenteskattesatsen på 
vannkraftproduksjon er lavere enn grunnrenteskatte-
satsen (særskattesatsen) på petroleumsvirksomhet. 
Samlet marginalskatt på vannkraft er 59 pst., mens sam-
let marginalskatt på petroleum er 78 pst. Vannkraft er li-
kevel gjenstand for også andre skatter og avgifter. Vann-
kraftprodusentene betaler eiendomsskatt, og større 
vannkraftverk ilegges konsesjonsavgift og må avstå kon-
sesjonskraft. Staten innhenter også en betydelig del av 
grunnrenten fra petroleumsvirksomheten gjennom 
Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i til-
legg til petroleumsskatten, og kommunene kan ilegge 
petroleumsselskapene eiendomsskatt på landanlegge-
ne i petroleumsvirksomheten.
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Grunnrenteskatten på vannkraft er utformet som 
en nøytral kontantstrømskatt. Det tilsier at den formel-
le satsen i utgangspunktet kan settes svært høyt uten at 
selskapenes insentiver til å ta vannkraftressursene i 
bruk, svekkes. Økt proveny fra grunnrenteskatten på 
vannkraft vil redusere behovet for skatter og avgifter 
som har negativ effekt på verdiskapingen. En høyere 
skattesats på grunnrenten fra vannkraftproduksjon kan 
dermed redusere det samlede effektivitetstapet fra be-
skatningen.

Fra og med 2021 ble grunnrenteskatten på vann-
kraft lagt om til en kontantstrømskatt for nye investe-
ringer med umiddelbar utgiftsføring av nye investe-
ringskostnader. En egenskap ved kontantstrømskatten 
er at den virker nøytralt på investeringsinsentivene der-
som skattesatsen ligger fast, og forventes å ligge fast, 
over investeringens levetid, slik at inntekter og fradrag 
blir beskattet med samme sats. Det er derfor klart øns-
kelig å legge opp til et nivå på skattesatsen som kan stå 
seg over tid. For å ivareta kontantstrømskattens egen-
skaper mener regjeringen det nå, før kontantstrømskat-
ten har fått virke lenge, er hensiktsmessig å ta en ny og 
helhetlig vurdering av skattesatsen.

Etter en samlet vurdering vil regjeringen foreslå å 
øke den effektive skattesatsen i grunnrenteskatten på 
vannkraft fra 37 pst. til 45 pst. med virkning fra og med 
inntektsåret 2022. Siden grunnrenterelatert selskaps-
skatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrente-
skatt, vil en effektiv skattesats på 45 pst. tilsvare en for-
mell skattesats på 57,7 pst. (57,7 pst. * (1-0,22) = 45 pst.).

Departementet foreslår at satsøkningen for 2022 
gjennomføres ved et eget skattevedtak om et tillegg i 
grunnrenteskatten for inntektsåret 2022.

Departementet viser til forslag til stortingsvedtak 
om tillegg i skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak for 
inntektsåret 2022. Det foreslås at vedtaket trer i kraft 
straks med virkning for inntektsåret 2022.

Departementet viser videre til forslag til Stortingets 
skattevedtak for 2023 § 3-4. Det foreslås at vedtaket trer 
i kraft straks med virkning for inntektsåret 2023.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Forslaget om å øke den effektive satsen fra 37 pst. til 

45 pst. fra 2022 anslås på usikkert grunnlag å øke prove-
nyet fra grunnrenteskatten på vannkraft med 11,2 mrd. 
kroner påløpt i 2022, som i sin helhet bokføres i 2023. 
Forslaget reduserer kraftselskapenes overskudd etter 
skatt og dermed mulighetene til å dele ut utbytte, alt an-
net likt. Om lag 90 pst. av store vannkraftverk er eid av 
staten, kommuner og fylkeskommuner, og Statkraft ale-
ne eier direkte om lag 35 pst. av vannkraftproduksjo-
nen. Det er gjort et grovt anslag på hvordan skatteend-
ringen påvirker utbyttet fra Statkraft, som er tatt hensyn 
til i anslaget på utbytte. Utbytte fra Statkraft omtales 

nærmere i Prop. 1 S (2022–2023) for Nærings- og fiskeri-
departementet.

Grunnrenteskatten på vannkraft trekkes fra i 
grunnlaget for eiendomsskatten. Økt grunnrenteskatt 
vil derfor isolert sett føre til redusert eiendomsskatt for 
kommunene. Fradraget for grunnrenteskatt ved bereg-
ning av eiendomsskattegrunnlaget fastsettes som et 
gjennomsnitt over fem år, slik at det vil ta noe tid før 
hele effekten av økt grunnrenteskatt reflekteres i eien-
domsskattegrunnlaget. Endringer i fradrag mv. vil ikke 
få effekt for kraftverk mindre enn 10 000 kVA eller for 
kraftverk der eiendomsskatten fastsettes etter mini-
mums- eller maksimumsreglene. Provenyvirkningen vil 
også avhenge av blant annet utviklingen i kraftprisene 
over denne femårsperioden.

Forslaget antas ikke å medføre vesentlige administ-
rative kostnader.

Ikrafttredelse
Endringen skal tre i kraft med virkning fra og med 

inntektsåret 2022.
En endring av skattesatsen i grunnrenteskatten for 

vannkraft med virkning for inntektsåret 2022 har virk-
ning for allerede opptjente inntekter. Det kan reise 
spørsmål om forholdet til tilbakevirkningsforbudet i 
Grunnloven § 97. Departementet legger til grunn at en 
varig økning av den effektive grunnrenteskattesatsen til 
45 pst. fra 2022 ikke innebærer ulovlig eller urimelig til-
bakevirkning.

Justisdepartementets lovavdeling har vurdert tilba-
kevirkningsspørsmålet ved en økning av grunnrente-
skattesatsen for inntektsåret 2022 i en uttalelse av 
23. september 2022. Lovavdelingens vurderinger er om-
talt nærmere nedenfor.

Grunnloven § 97 setter i utgangspunktet forbud 
mot å gi tyngende lover tilbakevirkende kraft. I praksis 
er det likevel ikke all tilbakevirkning som rammes av 
forbudet.

For lover som knytter nye byrder direkte til tidligere 
handlinger (såkalt egentlig tilbakevirkning) gjelder en 
streng tilbakevirkningsnorm. For handlingsskattene er 
det sterke samfunnsmessige hensyn som kan begrunne 
tilbakevirkning, jf. omtalen av høyprisbidrag under 
punkt 5.2.2 nedenfor.

Nye lover som griper inn i etablerte rettsposisjoner 
(såkalt uegentlig tilbakevirkning) kan være grunnlovs-
stridige dersom tilbakevirkningen er særlig eller klart 
urimelig eller urettferdig.

Når det gjelder formues- og inntektsskatter har 
Stortinget stor handlefrihet. På inntektsskatteområdet 
er det lagt til grunn at satser i utgangspunktet kan end-
res i løpet av inntektsåret, uten at dette anses som ulov-
lig tilbakevirkning. Dette har sammenheng blant annet 
med at inntektsskatten ses på som en skatt som utskri-
ves på årets nettoinntekt, som fastslås ved årets utløp, 
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og ikke som en skatt på den enkelte inntektsskapende 
begivenhet. Departementet legger til grunn at endring-
er i grunnrenteskattesatsen innenfor samme kalenderår 
vil være lovlig, med mindre det foreligger en særlig eller 
klart urimelig eller urettferdig tilbakevirkning.

Den effektive satsen for grunnrenteskatt foreslås 
økt fra 37 pst. til 45 pst. med virkning fra 2022. Som 
nevnt ovenfor aktualiserer dagens ekstraordinære ener-
gisituasjon spørsmålet om hvor mye av grunnrenten i 
vannkraftproduksjon som bør tilfalle fellesskapet. Etter 
regjeringens oppfatning bør det gjennomføres en varig 
satsøkning, og satsøkningen bør gjennomføres allerede 
for inntektsåret 2022. Kraftproduksjonen i deler av Sør-
Norge har gitt ekstraordinært høye inntekter i 2022, ba-
sert på kraftpriser som er mange ganger høyere enn i 
tidligere år. Samtidig er en strammere økonomisk poli-
tikk nødvendig for å dempe presstendensene i økono-
mien. Økt grunnrenteskattesats i 2022 anslås å øke pro-
venyet med 11,2 mrd. kroner påløpt i 2022. Det er viktig 
for å dekke økte utgifter på mange områder.

Det må gjøres en interesseavveining mellom beho-
vet for å la endringen i grunnrenteskatten gjelde for hele 
2022, og de interessene skattyterne har i å slippe tilba-
kevirkning, herunder skattyternes behov for innrettel-
se, grunnlaget for deres forventninger og hvor omfatten-
de tilbakevirkningselementet er. Stortingets behov for 
stor handlefrihet på skatteområdet, og langvarig praksis 
for at satser i inntektsskatten kan endres med virkning 
for inneværende kalenderår, innebærer at det må særlig 
mye til før en satsendring regnes som klart urimelig eller 
urettferdig tilbakevirkning.

Departementet har gjort en grundig vurdering av 
spørsmålet, og har kommet til at en økning av grunn-
renteskattesatsen for 2022 ikke vil være i strid med 
Grunnlovens forbud mot tilbakevirkning. Ved behand-
lingen av forslaget om satsøkning for 2022 er det likevel 
ønskelig at også Stortinget vurderer tilbakevirknings-
spørsmålet grundig. Stortinget må da ta hensyn til blant 
annet statens samlede behov for inntekter og hva som 
er en rimelig beskatning av ulike skattesubjekter. I tvils-
tilfeller vil Stortingets egen avveining av de berørte in-
teressene og av grunnlovsmessigheten av regelend-
ringen ha betydning, forutsatt at Stortingets standpunkt 
er basert på et overveid syn og der Stortinget har lagt til 
grunn et riktig prøvingstema (tilbakevirkningsnorm).

Ved vurderingen av tilbakevirkningsspørsmålet må 
det tas hensyn til helheten i reguleringen, slik at ikke et-
hvert urimelig utslag for den enkelte kan medføre 
grunnlovsstrid. I skattesaker vil det ofte vil være vanske-
lig å unngå at enkelte skattepliktige rammes hardere 
enn andre.

Virkningen av den økte grunnrenteskattesatsen vil 
bero på hvordan de skattepliktige har innrettet seg når 
det gjelder den faktiske omsetningen eller bruken av 
produsert kraft. Dette har sammenheng med hvordan 

kraften verdsettes ved fastsettelsen av grunnlaget for 
grunnrenteskatt. Hovedregelen i grunnrenteskatten er 
at kraften verdsettes til spotmarkedspriser. For kraft 
som omsettes i spotmarkedet, vil satsøkningen inne-
bære en skatteøkning for produsenter i prisområdene 
NO1, NO2 og NO5, basert på de høye spotprisene hittil 
i 2022, som antas å fortsatt være høye også fremover. 
Samtidig har denne gruppen hatt økte inntekter fra salg 
i spotmarkedet og får et vesentlig større overskudd i 
2022 enn normalt. Også produsenter i prisområdene 
NO3 og NO4 som betaler grunnrenteskatt, vil få skatte-
økning, men på grunn av vesentlig lavere kraftpriser vil 
skatteøkningen være mindre, målt i kroner.

Om omsetning i spotmarkedet skriver Justisdepar-
tementets lovavdeling i sin uttalelse av 23. september 
2022 blant annet følgende:

«En økning i grunnrenteskatten med åtte prosent-
poeng innebærer en økning av denne særskatten med 
21,6 %. Det er en ikke ubetydelig økning, men den sam-
lede skattebelastningen vil prosentvis øke en god del 
mindre siden de øvrige skattene er uendret. For selska-
per med betydelig omsetning i spotmarkedet vil end-
ringen også gi en vesentlig skatteøkning i kroner. Det er 
imidlertid nettopp denne gruppen kraftprodusenter 
som har fått ekstraordinært høye inntekter det siste 
året. Deres skatteevne er dermed vesentlig høyere enn 
tidligere, og endringen vil i den sammenheng måtte 
anses som relativt moderat. Selskapene vil, også etter 
skatteøkningen, sitte igjen med et vesentlig høyere 
overskudd enn de tidligere har hatt og som de har kun-
net forvente.»

Konsesjonskraft verdsettes i grunnrenteskatten til 
selvkost ved å produsere kraft. For dette volumet vil sats-
økningen gjennomgående få mindre betydning.

Kraft som forbrukes i egen produksjonsvirksomhet, 
herunder kraft som tas ut av eier og forbrukes i eierens 
produksjonsvirksomhet (egenkraft), verdsettes i grunn-
renteskatten til gjennomsnittet av prisen på kraft i hen-
hold til visse langsiktige kjøpskontrakter.

Kraft solgt på visse typer langsiktige kontrakter 
verdsettes til kontraktsprisen i grunnrenteskatten, jf. 
skatteloven § 18-3 andre ledd bokstav a nr. 2 (kon-
traktsunntaket). Grunnrenteskatten er dermed basert 
på faktiske priser.

For en gitt inntekt vil økningen i grunnrenteskatt på 
konsesjonskraft, egenkraft og kraft som omfattes av 
kontraktsunntaket, bli den samme som for skatteplikti-
ge som har solgt på spotmarkedspris.

I visse tilfeller beregnes grunnrenteskatten av spot-
markedsprisen selv om den faktiske inntekten knyttet til 
kraftproduksjonen har vært en annen. Det innebærer at 
skattegrunnlaget kan bli vesentlig høyere enn de faktis-
ke inntektene. For kraft solgt på kontrakter som ikke om-
fattes av kontraktsunntaket i grunnrenteskatten, kan 
satsøkningen få større betydning, fordi grunnrenteskat-
ten for dette volumet baseres på spotmarkedspriser. 
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Med satsøkningen vil de skattepliktige få en annen vari-
abilitet i inntekt etter skatt enn de i utgangspunktet had-
de lagt opp til. Selskaper med salg i spotmarkedet, kom-
binert med sikring i det finansielle markedet, påvirkes av 
grunnrenteskatten på samme måte som de som har fast-
priskontrakter som ikke er omfattet av kontraktsunnta-
ket. Selskaper med binding i form av fastprisavtaler eller 
finansiell sikring vil få en høyere andel skatt av inntekt-
en, og dette kan forsterkes av satsøkningen i grunnrente-
skatten.

En kraftprodusent kan sikre fremtidig inntekt etter 
skatt ved å prissikre en bestemt andel av den kraftpro-
duksjonen som verdsettes til spotmarkedspris i grunn-
renteskatten. Med gjeldende skattesats på 37 pst. vil det-
te være tilfellet dersom 52,6 pst. av volumene er pris-
sikret. Med sikring av mellom 0 og 52,6 pst. av volumet 
vil kraftprodusenten få en delvis til hel inntektssikring. 
Når den effektive satsen økes fra 37 pst. til 45 pst., vil det 
innebære at sikringsandelen som gir en sikker inntekt 
etter skatt, reduseres fra 52,6 til 42,3 pst. En høyere sik-
ringsandel enn 42,3 pst. vil innebære at det oppstår et 
tap dersom spotmarkedsprisen blir høyere enn fastpri-
sen, fordi skatten vil være høyere enn inntekten for det 
volumet som er sikret over en andel på 42,3 pst. Depar-
tementet antar likevel at det ikke er vanlig med en sik-
ringsandel som er høyere enn 42,3 pst.

I tillegg til grunnrenteskatt svarer kraftprodusenter 
alminnelig selskapsskatt med 22 pst., eiendomsskatt og 
konsesjonsavgift, samt avgir konsesjonskraft.

Som den ovenstående gjennomgangen viser, vil 
den samlede skattebelastningen variere med ulike for-
hold, blant annet sikringsandelen og prisene i spotmar-
kedet. Med høye spotmarkedspriser kan skattebelast-
ningen bli betydelig, blant annet ved høy sikringsandel. 
En økning i den effektive grunnrenteskattesatsen med 
åtte prosentenheter vil forsterke denne effekten. Et 
svært høyt skattenivå er et relevant moment ved vurde-
ringen av om tilbakevirkningen vil være særlig eller 
klart urimelig.

Det fremgår av uttalelsen fra Justisdepartementets 
lovavdeling av 22. september 2022 at endringene etter 
lovavdelingens vurdering ligger innenfor Grunnloven 
også for selskapene som får grunnrenteskatten bereg-
net på grunnlag av faktisk inntekt. Om selskaper som får 
grunnrenteskatten beregnet på grunnlag av spotmar-
kedspris og ikke faktisk inntekt, uttaler lovavdelingen 
blant annet:

«For selskaper som gjennom fastpriskontrakter 
eller finansielle sikringsinstrumenter har bundet store 
volumer til en vesentlig lavere pris enn spotprisen har 
vist seg å bli, kan skattebelastningen bli svært høy. Vi 
antar likevel at en tilbakevirkende skatteregel – innen-
for samme inntektsår – i alle fall som et utgangspunkt 
må kunne tillates i et tilfelle som dette. Som vist i punkt 
3.3.3.2 foran, er de viktigste årsakene til at denne grup-
pen kraftprodusenter rammes hardere av endringen, at 

de som følge av gjeldende regelverk (grunnrenteskat-
tereglene basert på spotpris) og egne strategiske dispo-
sisjoner (beslutningen om å sikre prisen på et gitt nivå) 
har blitt rammet hardere av en uforutsett markedsut-
vikling. Satsøkningen i grunnrenteskatten spiller en 
mer beskjeden rolle. Vi kan derfor ikke se at anvendelse 
av den høyere grunnrenteskattesatsen vil innebære en 
klart urimelig eller urettferdig tilbakevirkning. Det gjel-
der selv om vi antar at det kan være relevant å se hen til 
at det er de samme forholdene – de ekstraordinære 
kraftprisene – som både begrunner behovet for en sats-
økning og som kan sette denne gruppen produsenter i 
en særlig uheldig posisjon, at deres sikringskontrakter 
kan få endret balanse gjennom satsendringen, og at 
samlet skattebelastning blir høy. De hensyn som tilsier 
at Stortinget har særlig stor handlefrihet innenfor 
samme kalenderår, gjelder fullt ut i denne saken, og 
hensynene knyttet til kraftprodusentene når ikke opp 
til den høye terskel som må etableres før en endring i 
den bestående skatteposisjonen skal anses som særlig 
eller klart urimelig eller urettferdig.»

Lovavdelingen viser til at svært høy effektiv skatte-
økning i enkelttilfeller, eller andre former for særlig uri-
melighet, kan avhjelpes av muligheten for ettergivelse 
eller dispensasjoner. Det foreligger to slike dispensa-
sjonsbestemmelser av betydning for grunnrenteskat-
ten. For det første gir skattebetalingsloven § 15-1 en sne-
ver adgang til å lempe skattekravet av hensyn til forhold 
hos skattyteren. For det andre er det likelydende dis-
pensasjonsbestemmelser i Stortingets årlige vedtak om 
særavgifter, som gir departementet mulighet til å frita 
for eller sette ned en avgift når det oppstår enkelttilfeller 
eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedta-
ket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfel-
let får en utilsiktet virkning. I denne proposisjonen fore-
slås det å innføre en særavgift i form av et høyprisbidrag, 
der satsen settes til 23 pst. av kraftpris som overstiger 70 
øre per kWh, jf. punkt 5.2.2. Den sistnevnte dispensa-
sjonshjemmelen vil bare gjelde nedsettelse av høypris-
bidraget og ikke grunnrenteskatt. Tilknytningen mel-
lom grunnrenteskatten og det foreslåtte høyprisbidra-
get kan imidlertid innebære at dispensasjonsbestem-
melsen også vil komme til anvendelse for høyprisbidra-
get i enkelttilfeller dersom samlet skattebelastning av 
grunnrenteskatt og høyprisbidraget gir en utilsiktet 
virkning. Dette er omtalt nærmere nedenfor under 
punkt 5.2.2.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 
fra Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grøn-
ne, viser til at forslaget om at den effektive skattesatsen 
i grunnrenteskatten for vannkraft foreslås økt fra 37 pst. 
til 45 pst. fra 2022, gjør at det kan reises spørsmål om 
forholdet til tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven 
§ 97, da dette har virkning for allerede opptjente inn-
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tekter. I Prop. 1 LS (2022–2023) legger regjeringen til 
grunn at en varig økning av den effektive grunnrente-
skatten fra 2022 ikke innebærer ulovlig eller urimelig 
tilbakevirkning.

F l e r t a l l e t  viser til at departementet i Prop. 1 LS 
(2022–2023) har lagt til grunn at endringer i grunnren-
teskattesatsen innenfor samme kalenderår vil være lov-
lig, med mindre det foreligger en særlig eller klart uri-
melig eller urettferdig tilbakevirkning.

I denne saken er det nødvendig å gjøre en interesse-
avveining mellom behovet for at den nye skattesatsen 
gjelder for hele 2022, og de interesser de som skal betale 
skatten, har i å slippe tilbakevirkning. For skattepliktige 
er forutsigbarhet viktig. Samtidig står vi i en situasjon 
hvor kraftproduksjonen i deler av landet har gitt svært 
høye inntekter i 2022.

F l e r t a l l e t  viser til at det kan være forskjell på ut-
slag mellom selskaper. Blant annet kan selskaper som 
gjennom visse typer fastprisavtaler eller finansielle sik-
ringsinstrumenter har bundet store volumer til en ve-
sentlig lavere pris enn spotprisen har vist seg å bli, få en 
høy prosentvis skattebelastning sammenlignet med 
faktisk inntekt. Eventuelle negative konsekvenser for 
selskapene som følge av slike strategiske disposisjoner 
skyldes hovedsakelig en uventet markedsutvikling, og 
satsøkningen i grunnrenteskatten spiller en mindre rol-
le.

F l e r t a l l e t  har videre merket seg at det fremgår av 
Prop. 1 LS (2022–2023) at svært høy effektiv skatteøk-
ning i enkelttilfeller, eller andre former for særlig urime-
lighet, kan avhjelpes av muligheten for ettergivelse eller 
dispensasjoner. Dette gjelder for det første skattebeta-
lingsloven § 15-1, som gir en snever adgang til å lempe 
på skattekravet av hensyn til forhold hos skattyteren. 
For det andre er det likelydende dispensasjonsbestem-
melser i Stortingets årlige vedtak om særavgifter, som 
gir departementet mulighet til å frita for eller sette ned 
en avgift når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner 
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og 
når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet 
virkning. Den sistnevnte dispensasjonshjemmelen vil 
bare gjelde nedsettelse av det foreslåtte høyprisbidra-
get, jf. punkt 5.22, og ikke grunnrenteskatt. Tilknytnin-
gen mellom grunnrenteskatten og det foreslåtte høy-
prisbidraget kan imidlertid innebære at dispensasjons-
bestemmelsen også vil komme til anvendelse for høy-
prisbidraget i enkelttilfeller dersom samlet skattebe-
lastning av grunnrenteskatt og høyprisbidraget gir en 
utilsiktet virkning.

F l e r t a l l e t  viser videre til at Stortinget har stor 
handlefrihet innenfor samme kalenderår når det gjel-
der formues- og inntektsskatter, og at det er langvarig 
praksis for at satser i inntektsskatten kan endres med 
virkning for inneværende år.

På denne bakgrunn deler f l e r t a l l e t  regjeringens 
oppfatning av at en økning av grunnrenteskattesatsen 
for 2022 ikke innebærer ulovlig eller urimelig tilbake-
virkning. En økning av den effektive satsen for grunn-
renteskatt til 45 pst. med virkning for hele inntektsåret 
2022 innebærer etter f l e r t a l l e t s  syn ikke en særlig el-
ler klart urimelig eller urettferdig tilbakevirkning.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i ,  R ø d t  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i , 
slutter seg til regjeringens forslag om økt sats i grunn-
renteskatten for vannkraft.

E t  t r e d j e  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , deler på denne bakgrunn 
regjeringens oppfatning om at det bør gjennomføres en 
varig satsøkning, og at satsøkningen bør gjennomføres 
allerede for inntektsåret 2022.

Videre viser d e t t e  f l e r t a l l e t  til at det er nødven-
dig å føre en stram finanspolitikk. Satsøkningen anslås å 
øke provenyet med 11,2 mrd. kroner, noe som er en be-
tydelig sum. Dette er et beløp som vanskelig kan erstat-
tes med annen inndekning i statsbudsjettet uten at det 
vil gi urimelige utslag, og som er viktig for å finansiere 
økte utgifter på mange områder.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g 
K r i s t e l i g  Fo l k e p a r t i  viser til at flertallet vurderer 
økt grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft som en 
nødvendig forutsetning for en stram finanspolitikk. 
D i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg til behovet for en 
stram finanspolitikk, men utelukker ikke at dette kunne 
vært gjennomført uten skatter med tilbakevirkende 
kraft. D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker samtidig at kraft-
produsentene i all hovedsak er i offentlig eie, og at skat-
teendringene i en viss utstrekning kan ses på som en 
omfordeling innenfor offentlige budsjetter. D i s s e 
m e d l e m m e r  viser til vannkraftprodusentenes ufor-
utsett høye inntekter og statens behov for å kompense-
re for høye strømpriser i en ekstraordinær situasjon 
med krig i Ukraina. Dette underbygger behovet for at 
forslaget har tilbakevirkende kraft.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  slutter 
seg til regjeringens forslag om en økning i grunnrente-
satsen for vannkraft og at dette skal ha virkning fra inn-
tektsåret 2022. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at 
Skatteutvalget skal legge frem sine anbefalinger i de-
sember, og at det i den forbindelse kan komme ny infor-
masjon som er relevant for videre vurdering av 
innretning og omfang av etablerte grunnrenteskatter 
og betydningen av disse i den samlede næringsbeskat-
ningen.
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D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at økt grunnrente-
skatt på vannkraft i stor grad er en omfordeling av 
kraftinntekter mellom stat og kommune for å finansiere 
strømstøtte og tiltak for innbyggerne. Etter hvert vil 
kraftsituasjonen normalisere seg og behovet for statlige 
tiltak falle bort. D i s s e  m e d l e m m e r  legger til grunn 
at det da skal gjøres en ny vurdering av hvordan inntek-
ten fra økt grunnrenteskatt skal fordeles mellom stat og 
kommune.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, som avviser regjeringens innretning av 
grunnrenteskatten med tilbakevirkende kraft for 2022. 
D i s s e  m e d l e m m e r  legger til grunn at dette kan 
være i strid med Grunnloven.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  erkjenner 
at det er et behov for å øke statens inntekter for å betale 
for midlertidige utgifter som følge av krigen i Ukraina og 
tiltak mot høye strømpriser her hjemme. D e t t e  m e d -
l e m  mener også det er rimelig at kraftprodusentene, 
som generelt har tjent svært mye på vedvarende høye 
kraftpriser, bidrar til dette gjennom høyere skatt, og 
støtter flertallets betraktninger om lovligheten av å øke 
grunnrenteskatten i inneværende år.

Derimot er d e t t e  m e d l e m  kritisk til modellen 
regjeringen og flertallet har valgt. For det første er det 
vanskelig å se at det er grunnlag for å heve den perma-
nente grunnrenteskatten på vannkraft med så mye som 
8 prosentpoeng. Riktignok har det vært høye priser og 
god inntjening over en tid, men etter d e t t e  m e d -
l e m s  syn er det for tidlig å konkludere med at det er ri-
melig med en så høy grunnrentesats som 45 pst. I d e t t e 
m e d l e m s  alternative statsbudsjett er det derfor lagt til 
grunn en grunnrentesats på 40 pst., likt regjeringens for-
slag til grunnrenteskatt på vindkraftproduksjon og på 
havbruksnæringen.

Videre er d e t t e  m e d l e m  imot det foreslåtte høy-
prisbidraget. Kraftprodusentene har gjennom hørings-
prosessen kommet med legitime bekymringer rundt 
hvordan det å knytte en særavgift til kraftproduksjon 
når tilbudet er svakt og prisene høye, kan få uheldige ef-
fekter for både kraftbalansen og ikke minst for langsik-
tige investeringer. Selv om flertallet mener avgiften skal 
være midlertidig, er ikke dette noe som kan garanteres. 
Dessuten skaper selve innføringen av et slikt element i 
kraftskattesystemet en usikkerhet rundt framtiden og 
hvorvidt høyprisbidraget kan komme tilbake senere. Vi 
er helt avhengige av store investeringer i kraftproduk-
sjon generelt og i høyere effektkapasitet spesielt. En 
marginalskatt på 90 pst. ved høye priser vil være helt 
ødeleggende for investeringer som nettopp er avhengi-
ge av høye priser, for eksempel pumpekraftverk eller ut-
videlser av rørgater og turbinkapasitet.

D e t t e  m e d l e m  foreslår til erstatning for høypris-
bidraget at det heller innføres en midlertidig, resultat-
basert skatt som gir tilsvarende proveny som bortfallet 
av høyprisbidraget og de resterende 5 prosentpoengene 
grunnrenteskatt ville gitt. For å unngå at man forstyrrer 
investeringsnøytraliteten i grunnrenteskatten, bør den 
nye skatten utformes slik at den ikke gir rett til fradrags-
føring av investeringskostnader. Skatten bør videre inn-
føres med kvartalsvis innbetaling, for å sikre tilstrekkeli-
ge bokførte inntekter i 2023 – året der behovet for å dek-
ke inn midlertidige utgifter er størst – og den skal avvik-
les når strømstøtteordningen for husholdninger avvik-
les, eller senest innen utgangen av 2024.

D e t t e  m e d l e m  viser til svar på skriftlig spørsmål 
nr. 988 fra finanskomiteen, der departementet opplyser 
om at de ikke har hatt kapasitet til å beregne hva den 
prosentvise satsen for en slik skatt vil måtte ligge på. 
Men d e t t e  m e d l e m  vil ut fra egne beregninger legge 
til grunn at marginalskatten for kraftproduksjon med 
denne ordningen blir langt lavere enn de 90 pst. som 
flertallets forslag medfører. I tillegg unngår man eventu-
elle urimelige utslag for enkeltselskaper, siden det bare 
er overskuddet som beskattes, og man unngår å skape 
usikkerhet for nye og samfunnskritiske investeringer 
ved å innføre et nytt skatteelement som i praksis er en 
beslaglegging av nesten all profitt som oppstår ved høye 
kraftpriser.

På denne bakgrunn fremmer d e t t e  m e d l e m  føl-
gende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med forslag til en midlertidig resultatbasert skatt 
for kraftprodusenter. Skatten bes satt til et nivå som gir 
tilsvarende proveny som det foreslåtte høyprisbidraget 
samt 5 prosentpoeng økt grunnrenteskatt, med kvar-
talsvis innbetaling og uten rett til fradragsføring for in-
vesteringskostnader.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til at regjeringen foreslår å hente inn 
33,9 mrd. kroner i økt skatt på fornybar kraft. Skatteøk-
ningen vil føre til reduserte investeringer i fornybarnæ-
ringen i en tid hvor Norge og Europa har hatt 
rekordhøye energipriser, og hvor Norge går mot et 
kraftunderskudd allerede i 2026/2027. D e t t e  m e d -
l e m  ønsker isteden å innføre en produksjonsavgift på 
olje og gass, som netto vil føre til en økt overføring til 
SPU på 33,9 mrd. kroner. Dette beløpet foreslås overført 
fra SPU for å dekke inn en fjerning av den økte grunn-
renteskatten på vannkraft og innføringen av et høypris-
bidrag på kraftproduksjon.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis alternative stats-
budsjett og sin hovedmerknad under punkt 2.3.2 i 
denne innstillingen, der det foreslås at økningen i 
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grunnrenteskatten på kraft skal være midlertidig. D e t -
t e  m e d l e m  mener at det opprinnelige nivået på 
grunnrenteskatten på kraft er et rimelig nivå som en va-
rig løsning, som sikrer en god fordeling av kraftinntek-
ter mellom kraftkommunene og staten.

D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at 
økt grunnrenteskatt på kraft avvikles senest ved utgan-
gen av 2024.»

5.2.2 INNFØRING AV HØYPRISBIDRAG (AVGIFT 
PÅ KRAFTPRODUKSJON)

Sammendrag fra Prop. 1 LS (2022–2023)
Kraftprisene i deler av Sør-Norge har vært svært 

høye siden høsten 2021. De høye prisene har ulike for-
klaringer, se punkt 5.2.1. Flere europeiske land har som 
følge av den utfordrende energisituasjonen innført eller 
vurderer å innføre nye skatter eller avgifter for å omfor-
dele mer av de ekstraordinære overskuddene i kraftsek-
toren.

De eksepsjonelt høye kraftprisene vil bidra til bety-
delig økte inntekter fra grunnrenteskatten på vannkraft 
i 2022 og forventes også å gjøre det i 2023. Regjeringen 
mener at det i tillegg er behov for å omfordele mer av de 
ekstraordinært høye inntektene fra kraftproduksjon. 
Regjeringen foreslår derfor å innføre et høyprisbidrag 
(avgift på kraftproduksjon). Høyprisbidraget utformes 
slik at det hentes inn en andel av faktiske inntekter fra 
kraftproduksjon som overstiger et visst innslagspunkt. 
Høyprisbidraget foreslås utformet som en særavgift til 
statskassen og hjemles i Stortingets avgiftsvedtak og 
særavgiftsforskriften. Andelen av inntektene som hen-
tes inn (avgiftssatsen), foreslås satt til 23 pst., og inn-
slagspunktet foreslås satt til 70 øre per kWh, som inntil 
nylig var å anse som en svært høy pris. Produksjonssel-
skapene vil dermed kunne beholde en betydelig andel 
av overskuddet og ikke belastes høyprisbidrag inntil en 
pris på 70 øre per kWh er oppnådd. Ut over dette vil fel-
lesskapet gjennom høyprisbidraget ta en større del av 
den ekstraordinære fortjenesten.

Regjeringen foreslår at høyprisbidraget skal gjelde 
fra offentliggjøring 28. september 2022 for vannkraft-
verk med generatorer med samlet påstemplet merke-
ytelse på 10 000 kVA eller mer, og fra 1. januar 2023 for 
øvrige vannkraftverk og vindkraftverk. Forslaget om 
umiddelbar ikrafttredelse for stor vannkraft begrunnes 
ut fra hensynet til å unngå tilpasninger og ut fra prove-
nyhensyn. Regjeringen mener at det er fare for tilpas-
ninger i form av nedtapping av vannmagasiner dersom 
avgiften ikke trer i kraft straks den blir kjent. Slik maga-
sinsituasjonen i Sør-Norge er nå, ville slike tilpasninger 
vært svært uheldige for forsyningssikkerheten. Det gjør 

seg videre gjeldende tunge provenyhensyn. En stram-
mere økonomisk politikk er nødvendig for å dempe 
presstendensene i økonomien. Regjeringen legger frem 
et budsjettforslag med lavere oljepengebruk. For å redu-
sere oljepengebruken har regjeringen måttet gjøre kre-
vende prioriteringer i budsjettet. Utgiftene øker på 
mange områder, blant annet til folketrygden og til mot-
tak og integrering av flyktninger. Det brukes dessuten 
mye penger på strømstøtte til husholdninger og på øvri-
ge strømtiltak.

Det foreslås at avgiftsplikten for høyprisbidraget fra 
1. januar 2023 skal omfatte produksjon av kraft i vann-
kraftverk med installert effekt på minst 1 MW og pro-
duksjon av kraft i konsesjonspliktige vindkraftverk.

Forslaget anslås på svært usikkert grunnlag å gi et 
bokført proveny på om lag 23,6 mrd. kroner i 2023, gitt 
ikrafttredelse for stor vannkraft fra 28. september 2022.

Provenyet fra høyprisbidraget vil blant annet av-
henge av hvordan kraftprisene utvikler seg. Provenybe-
regningen er statisk, det vil si at det ikke er tatt hensyn til 
mulige pris- eller atferdsvirkninger av forslaget.

Det vises til forslag til stortingsvedtak om avgift på 
kraftproduksjon for 2022 og 2023 og forslag til nytt tred-
je punktum i skatteloven § 6-15.

Vurderinger og forslag

Forslaget

Høyprisbidraget innebærer at det hentes inn en 
ekstra andel av inntekter fra kraftproduksjon som over-
stiger et visst innslagspunkt. Andelen av inntektene 
som hentes inn (avgiftssatsen), foreslås satt til 23 pst. 
Innslagspunktet foreslås satt til 70 øre per kWh. Det 
medfører at fortjenesten opp til dette høye nivået ikke 
belastes med høyprisbidraget. Med dagens markedsbil-
de kan det bidra til kapitaloppbygging i næringen.

Det foreslås at høyprisbidraget skal gjelde fra 
28. september 2022 for vannkraftverk med generatorer 
med en samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA 
eller mer.

Fra 1. januar 2023 skal høyprisbidraget omfatte 
vannkraftverk med installert effekt på minst 1 MW og 
vindkraftverk som er konsesjonspliktige etter energi-
loven § 3-1. For vannkraft vil dette innebære at mini- og 
mikrokraftverk ikke omfattes av høyprisbidraget. For 
vindkraftverk vil dette tilsvare nedre grense for avgifts-
plikt i avgiften på landbasert vindkraft som ble innført 
1. juli 2022. Høyprisbidraget vil gjelde vindkraft til lands 
og til vanns ut til grunnlinjen. Det er i dag ingen kom-
mersielle havvindparker i Norge, og det er flere år til de 
første kommersielle parkene vil være i drift. Det er gitt 
konsesjon etter havenergilova til et senter som tester ut 
ny teknologi. Formålet med vindturbinene på dette 
testsenteret er ikke kraftproduksjon, men å teste ut ny 
teknologi.
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Det foreslås at kraftverkseier skal være avgiftspliktig 
og ansvarlig for å rapportere og betale avgiften til Skatte-
etaten. For produksjonsfellesskap som ikke er egne 
skattesubjekter etter skatteloven § 2-2 annet ledd og der 
kraften tilfaller deltakerne, foreslås det at avgiftsplikten 
og rapporteringsplikten legges på den enkelte deltaker 
som tar ut kraften. Det foreslås at avgiften skal beregnes 
time for time per prisområde.

Departementet ser ikke behov for fritak fra avgiften, 
men derimot en dispensasjonsbestemmelse, se neden-
for. Nærmere bestemmelser om gjennomføring og av-
grensninger av avgiften vil bli fastsatt i særavgiftsfor-
skriften.

Avgrensning og beregning av inntekter fra 
kraftproduksjon

Ettersom kraftselskaper kan ha inntekter fra annen 
virksomhet enn kraftproduksjon, må avgiftsgrunnlaget 
avgrenses til omsetning fra vind- og vannkraftproduk-
sjon.

Utgangspunktet er at inntekter fra kraftproduksjon 
beregnes på grunnlag av de faktiske prisene som den av-
giftspliktige har oppnådd i det definerte tidsavsnittet 
(time for time). Produksjon som omfattes av kon-
traktsunntak i grunnrenteskatten, og andre avtaler om 
faktisk levering av et fast volum til fast pris, verdsettes 
således til kontraktspris. Dette kan forsterke de økono-
miske insentivene til å inngå større grad av langsiktige 
fastprisavtaler.

For produksjonsvolum som er solgt i spotmarkedet, 
vil faktisk pris være spotmarkedspris som er oppnådd i 
det tilhørende tidsavsnittet.

Produsenter som har inngått finansielle kontrakter, 
har med det sagt fra seg noe av den potensielle oppsiden 
og sikret seg mot potensiell nedside ved å kunne selge til 
spotmarkedspris. Produsentene har vurdert sikringsni-
vå ut fra gjeldende regler, det vil si uten høyprisbidrag. 
Høyprisbidraget har endret forutsetningene for dette 
sikringsnivået. For å hindre at produsentene rammes 
urimelig hardt, se vurdering av tilbakevirkningsspørs-
målet etter Grunnloven § 97 nedenfor, kan produsenter 
som senest 27. september 2022 har inngått finansielle 
kontrakter for å sikre inntekter knyttet til salg til spot-
markedspris, ved avgiftsfastsettelsen legge oppnådd 
pris, justert for tap eller gevinst på disse kontraktene, til 
grunn. Forutsetningen for denne avgiftsløsningen er at 
kontrakten samsvarer med et faktisk produksjonsvo-
lum i samme prisområde, eventuelt mot den nordiske 
systemprisen, i det tilhørende tidsavsnittet. De finansi-
elle kontraktene vil altså være knyttet opp mot spot-
markedsprisen i samsvarende prisområde eller mot sys-
temprisen, men vil ikke i seg selv innebære levering av et 
fysisk volum. I økonomisk forstand vil denne type fi-
nansiell sikring tilsvare salg av kraft på en langsiktig 
kontrakt. Siden finansielle kontrakter ikke er knyttet til 

et fysisk volum, kan det sikrede volumet være lavere el-
ler høyere enn produksjonen som selges i spotmarkedet 
i det aktuelle prisområdet i det aktuelle tidsavsnittet. 
Dersom det sikrede volumet er lavere enn produksjo-
nen i det aktuelle prisområdet og i det aktuelle tidsav-
snittet, skal ikke det overskytende produksjonsvolumet 
justeres for gevinst eller tap. Dersom det sikrede volu-
met overstiger produksjonen i det aktuelle prisområdet 
og i det aktuelle tidsavsnittet, skal det sikrede volumet 
fordeles i samsvar med et volumvektet gjennomsnitt av 
prisene på kontraktene. Ved sikring mot systemprisen, 
se nedenfor, må eventuell produksjon i andre nordiske 
land tas hensyn til i fordelingen av det sikrede volumet. 
Fra og med 28. september 2022 har produsentene mu-
lighet til å ta hensyn til høyprisbidraget når de vurderer 
i hvilken utstrekning de skal inngå slike finansielle kon-
trakter. Ved avgiftsfastsettelsen kan det ikke justeres for 
tap eller gevinst på finansielle kontrakter inngått 
28. september 2022 og senere.

Dersom et kraftkonsern har organisert kraftpro-
duksjonen i ett selskap og sikring i et annet, fordeles det 
sikrede volumet forholdsmessig på produksjonen i de 
enkelte konsernforbundne selskapene. Dette gjelder 
også når sikringsavtaler er inngått i et selskap med pro-
duksjon, og konsernet har flere selskaper med produk-
sjon. Med konsern menes selskaper som nevnt i regn-
skapsloven § 1-3.

Ved sikring mot systemprisen må det sikrede volu-
met fordeles på prisområder dersom selskapet har pro-
duksjon i flere prisområder. Departementet foreslår at 
fordelingen gjøres forholdsmessig, i samsvar med pro-
dusert volum per prisområde. Dersom det foreligger sik-
ring for et volum mot områdepris og for et volum bare 
mot systempris, anses volumet å være sikret mot områ-
depris før det eventuelt tas hensyn til sikring mot sys-
tempris for overskytende volum.

Det er ikke avgjørende for avgrensningen om en fi-
nansiell kontrakt er inngått som et standardprodukt på 
en kraftbørs, gjennom OTC-meglere («Over the Coun-
ter»-meglere) som tilbyr finansielle derivater, eller som 
en bilateral avtale, men det forutsettes at den finansielle 
kontrakten har en referansepris som er knyttet til kraft. 
Som det fremgår ovenfor, vil de relevante referansepri-
sene være områdeprisen og nordisk systempris. Sikring 
som er knyttet til annet enn kraft eller andre referanse-
priser, skal ikke innebære justering av spotmarkedspris 
i grunnlaget for avgiften. I oppnådd pris skal det ikke tas 
hensyn til tap eller gevinst på valutaderivater. Omreg-
ning av finansielle kontrakter til norske kroner gjøres 
etter alminnelige skatteregler for omregning. Dette 
innebærer at gevinst og tap i utenlandsk valuta omreg-
nes til norske kroner til spotmarkedskursen på tidfes-
tingstidspunktet.



39Innst. 3 S – 2022–2023

Interessefellesskap
På grunn av fare for utilsiktede tilpasninger og om-

gåelser av avgiftsplikten der det foreligger et interesse-
fellesskap, er det behov for en bestemmelse om hvilken 
pris som skal legges til grunn for beregningen av avgif-
ten. Interessefellesskapet kan være direkte, for eksem-
pel mellom mor- og datterselskap, eller det kan være in-
direkte, for eksempel mellom datterselskaper som sty-
res av et felles morselskap. Interessefellesskapet kan 
også være basert på et økonomisk fellesskap, uten at 
partene er underlagt felles eierskap eller kontroll, for ek-
sempel mellom forhandler og produsent. For nye og 
endrede avtaler om faktisk levering av et fast volum til 
fast pris og om uttaksrett av kraftvolum som er inngått 
etter 27. september 2022, vil det i særavgiftsforskriften 
bli gitt en bestemmelse for tilfeller hvor det foreligger 
interessefellesskap mellom avtalepartene. Bestemmel-
sen vil angi at forutsetningen for å legge faktiske priser 
til grunn, er at kontrakten er inngått på markedsmessige 
vilkår. Det vil følge av forskriften at bevisbyrden for at 
det foreligger markedsmessige vilkår ligger på den av-
giftspliktige. Dersom den avgiftspliktige ikke kan doku-
mentere at det foreligger markedsmessige vilkår, fore-
slår departementet at spotmarkedsprisen i den aktuelle 
timen og det aktuelle prisområdet skal benyttes. På den-
ne måten er hensikten med bestemmelsen at partene 
ved interessefellesskap må være særlig aktsomme når 
de avtaler priser seg imellom, og være beredt på å doku-
mentere grunnlaget for de avtalte prisene.

Særlig om konsesjonskraft, uttaksrettigheter, 
egenkraft og pumpekraft

Konsesjonskraft, uttaksrettigheter, egenkraft og 
pumpekraft skiller seg fra kraft som er solgt på markeds-
messige vilkår, og det må derfor vurderes særskilt hvor-
dan denne type kraft skal behandles i avgiftsgrunnlaget.

Større vannkraftverk har plikt til å levere inntil 10 
pst. av kraftgrunnlaget (teoretisk effekt i kraftverket) 
som konsesjonskraft til vertskommuner og eventuelt 
fylkeskommuner til selvkostpris. Det foreslås at kraft-
verkseier er avgiftspliktig også for konsesjonskraft, som 
verdsettes til oppnådd pris. Oppnådd pris for kraft-
verkseier antas normalt å være lavere enn 70 øre per 
kWh slik at det i praksis ikke svares avgift for konse-
sjonskraft.

Kraftverkseier vil i utgangspunktet være avgiftsplik-
tig også for kraft som leveres til aktører som har rettig-
heter til uttak av kraft. I slike tilfeller vil ikke den fulle 
verdien av kraften fremkomme som et vederlag fra den 
uttaksberettigede til den avgiftspliktige. Kraft som tas ut 
gjennom uttaksrettigheter, måtte ha blitt verdsatt til en 
pris over innslagspunktet på 70 øre/kWh dersom høy-
prisbidraget skulle hatt effekt. Det kunne innebåret en 
høy avgiftsbelastning for den avgiftspliktige, som ikke 
reflekterer verdien som den avgiftspliktige disponerer. 

Å plassere avgiftsplikten og den reelle avgiftsbelastnin-
gen hos den uttaksberettigede kan være vanskelig å 
gjennomføre administrativt. Departementet foreslår 
derfor at kraft som tas ut i slike tilfeller, skal følge hoved-
regelen om faktisk pris, det vil si i noen tilfeller null.

For produksjonsfellesskap som ikke er egne skatte-
subjekter etter skatteloven § 2-2 andre ledd, og hvor 
kraften tilfaller deltakerne, foreslås det at deltaker og 
ikke kraftverkseier er avgiftspliktig, se ovenfor. I slike til-
feller beregnes avgiften på samme måte som der kraft-
verkseier er avgiftspliktig, eksempelvis legges faktisk 
pris til grunn dersom deltakeren omsetter kraften.

Et særlig spørsmål er hvordan kraft som forbrukes i 
egen virksomhet (egenkraft), skal behandles i høypris-
bidraget. Høyprisbidraget er en særavgift, og i sær-
avgiftssystemet er nøytralitet et bakenforliggende prin-
sipp. Det resulterer i at særavgiften i minst mulig grad 
skal påvirke konkurransen mellom ulike produsenter. 
Et utslag av dette er at denne særavgiften på kraftpro-
duksjon bør verdsettes til markedspris. For kraft er den-
ne spotmarkedsprisen. Dette er alternativverdien av 
kraften, altså den verdien som kraftprodusentene kan få 
ved å selge kraften i markedet i stedet for å bruke den 
selv. Egenkrafttilfellene skiller seg fra de andre tilfellene 
der spotmarkedsprisen fravikes ved at selskapet, i mot-
setning til i bilaterale kontrakter mellom uavhengige 
parter, vil stå fritt i hvordan egenkraften skal dispone-
res. Ved å verdsette egenkraft til spotmarkedspris vil av-
giften virke nøytralt på den avgiftspliktiges insentiver i 
valget mellom å bruke kraften selv eller å selge den i 
markedet, noe som isolert sett legger til rette for effektiv 
bruk av ressursene. Departementet foreslår derfor at 
egenkraft skal verdsettes til spotmarkedspris i avgiften. I 
denne sammenhengen kan det også ses hen til at regje-
ringen nylig har varslet at CO2-kompensasjonsordnin-
gen vil foreslås utvidet til å omfatte industriens egen-
kraft. EFTAs overvåkingsorgan har påpekt at et skille 
mellom industriproduksjon med kraft kjøpt i markedet 
og produksjon basert på industriens egenkraft vil kunne 
utgjøre en ulovlig forskjellsbehandling av virksomhe-
ter. Dette er basert på at industriens egenkraft har en al-
ternativverdi som er lik markedsprisen på kraft, og den 
inneholder således det samme CO2-elementet som an-
nen kraft.

For kraft som brukes til å pumpe vann opp igjen i 
magasinene (pumpekraft), foreslås det at kostnader til 
pumpekraft fordeles jevnt over samlet produksjon i av-
giftsperioden og trekkes fra i oppnådd pris i de timer det 
er oppnådd en pris over 70 øre per kWh.

Nærmere om beregning av avgift

På grunn av avgiftens innslagspunkt vil detalje-
ringsgraden i beregningen av inntektene ha betydning 
for hvor presist de ekstraordinære inntektene fanges 
opp. Det foreslås derfor at den avgiftspliktige beregner 
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avgiften time for time, noe som er i tråd med kraftmar-
kedets etablerte prisfastsettelser. På den måten slår av-
giften inn i de tidsavsnitt der prisen overstiger 70 øre per 
kWh. Det foreslås at avgiften beregnes separat for hen-
holdsvis kraft som verdsettes til spotmarkedspris, kon-
sesjonskraft og egenkraft, og at øvrige kontrakter bereg-
nes samlet. Med øvrige kontrakter menes eksempelvis 
bilaterale eller finansielle kontrakter. Avgiftspliktig rap-
porterer deretter inn samlet avgift til Skatteetaten.

Det vises til boks 5.1 for en illustrasjon av beregning 
av høyprisbidraget.

For volum som selges eller tas ut på annen måte enn 
ved salg i spotmarkedet, må det i utgangspunktet skje 
en fordeling på kraftverk dersom den avgiftspliktige eier 
flere kraftverk. Dette skyldes at den avgiftspliktige kan 
ha kraftverk i flere prisområder. Departementet foreslår 
en enklere løsning, slik at volumene tilordnes det pris-
området der kraften blir levert.

Summen av volum levert på langsiktige kontrakter, 
konsesjonskraft, egenkraft og kraft som tas ut etter ut-
taksretter, kan i visse tilfeller overstige egen kraftpro-
duksjon i et tidsavsnitt og innenfor et prisområde. I slike 
tilfeller kommer kostnader til dekningskjøp i spotmar-
kedet til fradrag i avgiftsgrunnlaget (trekkes fra i opp-
nådd pris), og fordeles eventuelt forholdsmessig på de 
ulike kategoriene.

Innrapportering og betaling av særavgifter er basert 
på selvdeklarering, der den registrerte avgiftspliktige 
selv plikter å beregne og betale korrekt avgift til Skatte-
etaten for den enkelte skattleggingsperiode (termin). 
For skattleggingsperioden 28. september til og med 
31. desember 2022 skal første forfall for avgiften være 
18. januar 2023. Dette skyldes at avgiften ikke kan kre-
ves inn før etter at avgiften er vedtatt i midten av desem-
ber. For 2023 skal avgiften rapporteres og betales til 
Skatteetaten månedlig.

Nærmere regler om beregning og rapportering av 
avgiften til Skatteetaten vil bli fastsatt i forskrift.

Fradragsrett i andre skattegrunnlag

Etter gjeldende regler vil særavgifter være fradrags-
berettiget i grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt 
(selskapsskatten), jf. skatteloven § 6-15. Formålet med 
høyprisbidraget er å omfordele noe av de ekstraordi-
nært høye inntektene som skyldes svært høye kraftpri-
ser i deler av Sør-Norge. Dersom avgiften kom til fradrag 
i grunnlaget for selskapsskatt, ville det redusert prove-
nyet fra selskapsskatten og dermed gitt lavere proveny 
samlet sett. Avgiftssatsen måtte dermed settes høyere 
for å oppnå samme samlet proveny. Etter en samlet vur-
dering foreslår departementet en lovendring slik at det 
foreslåtte høyprisbidraget ikke kommer til fradrag i 
grunnlaget for selskapsskatt. Det vises til forslag til nytt 
tredje punktum i skatteloven § 6-15.

Departementet legger til grunn at høyprisbidraget 
ikke vil komme til fradrag ved beregning av grunnlaget 
for grunnrenteskatt og eiendomsskatt. Avgiften er ikke 
en «driftskostnad som regulært følger av kraftproduk-
sjonen» etter fradragsbestemmelsen i skatteloven § 18-
3 tredje ledd bokstav a nr. 1.

Grunnloven § 97

Regjeringen foreslår at avgiften (høyprisbidraget) 
iverksettes samtidig med offentliggjøring av forslaget 
(28. september 2022) for vannkraftverk med generato-
rer med samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA 
eller mer, og fra 1. januar 2023 for øvrige vannkraftverk 
og vindkraftverk. Ved et budsjettvedtak i desember 
innebærer det at vedtaket gis virkning for produksjon i 
tiden mellom offentliggjøring og Stortingets vedtak.

Etter Grunnloven § 97 må «[i]ngen lov […] gis tilba-
kevirkende kraft». Spørsmålet er om det foreslåtte vir-
kningstidspunktet for vannkraftverk med generatorer 
med samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA eller 
mer ligger innenfor dette tilbakevirkningsforbudet. De-
partementet har gjort en grundig vurdering av spørsmå-
let, og har også innhentet en uttalelse av 23. september 
2022, om spørsmålet fra Justisdepartementets lovavdel-
ing. Departementet har kommet til at avgiften kan gjel-
de fra tidspunktet for offentliggjøring av forslaget til 
Stortingets vedtak.

Ved behandlingen av forslaget om avgiften for 2022 
er det ønskelig at også Stortinget vurderer tilbakevirk-
ningsspørsmålet grundig. Stortinget må da ta hensyn til 
blant annet statens samlede behov for inntekter og hva 
som er en rimelig beskatning av ulike skattesubjekter. I 
tvilstilfeller vil Stortingets egen avveining av de berørte 
interessene og av grunnlovsmessigheten av regelend-
ringen ha betydning, forutsatt at Stortingets standpunkt 
er basert på et overveid syn og der Stortinget har lagt til 
grunn et riktig prøvingstema (tilbakevirkningsnorm).

For tilbakevirkningsspørsmålet har det på skatte-
området i Høyesteretts praksis og i juridisk teori tradi-
sjonelt vært trukket et skille mellom formues- og inn-
tektsbeskatningen på den ene siden og de såkalte hand-
lingsskattene på den annen side. For formues- og inn-
tektsbeskatningen har Stortinget stor handlefrihet. Bor-
gerne har derimot et sterkt grunnlovsmessig vern mot 
tilbakevirkende skatter der avgiftsplikten oppstår gjen-
nom handlinger som innførsel, produksjon eller omset-
ning. For handlingsskattene er det sterke samfunnsmes-
sige hensyn som kan begrunne tilbakevirkning. Det må 
gjøres en interesseavveining mellom på den ene siden 
de samfunnsmessige hensyn og på den andre siden 
hvorvidt tilbakevirkningen vil fremstå som urimelig for 
den som blir ilagt avgiftsplikt fra det tidligere tidspunk-
tet. Forutberegneligheten og virkningen av tiltaket for 
aktuelle aktører er her sentrale moment.
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Regjeringen mener at tilbakevirkningen for avgiften 
kan begrunnes i sterke samfunnsmessige hensyn, og at 
den ikke fremstår som urimelig. Høyesterett har i Rt. 
2006 s. 293 (Arves Trafikkskole) vist til at tilbake-
virkning for å unngå avgiftstilpasning etter omstendig-
hetene kan godtas dersom det kan vises til at «tilstrekke-
lig forutberegnelighet er etablert før loven blir vedtatt» 
(avsnitt 79), herunder at det er gjort tilstrekkelig kjent 
for brukergruppene (avsnitt 80). Innføring av avgiften 
fra tidspunktet avgiften varsles vil på flere punkter stille 
seg annerledes enn Arves Trafikkskole hvor mindre-
tallsregjeringen i Sem-erklæringen bare ga uttrykk for 
en politisk målsetning om å få opphevet ordningen 
med merverdiavgift på kjøreopplæring i løpet av en fire-
årsperiode, og lot Sem-erklæringen være virkningstids-
punktet.

Aktørene ble varslet om forslaget om høyprisbidrag 
28. september 2022 ved at statsministeren og finansmi-
nisteren sammen holdt en pressekonferanse. Tiltaket 
fikk bred dekning. Aktørene har fra dette tidspunktet 
forutsetninger for å tilpasse seg etter forslaget også i 
tidsrommet før Stortingets vedtak. Tiltaket inngår i 
statsbudsjettet, som har et klart løp fra forslag til vedtak, 
vanligvis i midten av desember. Dette gir kun 2–3 måne-
ders virkning før vedtak.

Den nye avgiften er begrunnet i fiskale hensyn. Av-
giftsinntektene bidrar til å omfordele mer av de ekstra-
ordinært høye inntektene fra kraftproduksjonen i deler 
av Sør-Norge i 2022. En strammere økonomisk politikk 
er nødvendig for å dempe presstendensene i økonomi-
en. Regjeringen legger frem et budsjettforslag med lave-
re oljepengebruk. For å redusere oljepengebruken har 
regjeringen måttet gjøre krevende prioriteringer i bud-
sjettet. Utgiftene øker på mange områder, blant annet 
til folketrygden og til mottak og integrering av flyktnin-
ger. Det brukes dessuten mye penger på strømstøtte til 
husholdninger og på øvrige strømtiltak.

De ekstraordinært høye prisene vi i dag ser i deler av 
Sør-Norge, er samtidig en ekstraordinær fordel for kraft-
verkene ved å utnytte naturressurser som tilhører felles-
skapet, og som det er knyttet konsesjonsplikt til. Det er 
ikke urimelig at kraftverkene må avgi en større del av 
denne fordelen. De avgiftspliktige kan selge strøm opp 
til 70 øre per kWh uten at avgiften slår inn. Det må også 
tas i betraktning at det i deler av Sør-Norge allerede i 
halvannet års tid, og særlig det siste året, har vært høye 
kraftpriser. Avgiften vil gjelde med tilbakevirkende kraft 
kun i et begrenset tidsrom, mens kraftprisene har vært 
historisk høye i lengre tid. Når begrunnelsen for avgif-
ten knytter seg til historisk høye kraftpriser over noe tid, 
og til virkningene dette har på økonomien, mener regje-
ringen at det i vurderingen må tas i betraktning at kraft-
produsentene får beholde det meste av de særlige inn-
tektene de har fått gjennom året, ut over det som hentes 
inn gjennom andre skatter. Sett i dette perspektivet blir 

også avgiften som virker tilbake, mindre byrdefull for 
produsentene.

De sterke samfunnsmessige hensynene og begrun-
nelsen for at avgiften iverksettes fra tidspunktet for of-
fentliggjøring av forslaget, er, i tillegg til å ivareta fiskale 
hensyn, først og fremst å avskjære muligheten for uøns-
kede tilpasninger. Uten slik tilbakevirkning er det fare 
for at kraftprodusentene tapper ned vannmagasiner i 
2022 for ved dette å unngå avgiften for perioden fra of-
fentliggjøring og til vedtakelse av avgiften. En slik ikraft-
tredelse vil også i større grad fange opp de løpende eks-
traordinære inntektene og gi mulighet for å sette avgifts-
satsen lavere. Lavere avgiftssats gir i seg selv mindre risi-
ko for uønsket nedtapping.

Et premiss for at det foreligger sterke samfunnsmes-
sige hensyn, er at det foreligger et reelt behov for å unn-
gå avgiftsmotiverte tilpasninger i form av nedtapping av 
vannmagasinene før Stortinget gjør sitt avgiftsvedtak. 
Risikoen for slike tilpasninger må vurderes opp mot 
konsekvensene av eventuelle tilpasninger, og igjen veies 
opp mot behovet for forutsigbarhet og anledning til at 
den enkelte kan disponere i tillit til de reglene som til 
enhver tid gjelder.

Regjeringen mener at det er fare for tilpasninger 
hvis avgiften ikke trer i kraft straks den blir kjent, og at 
en slik avgiftsmotivert tilpasning vil være uheldig for 
forsyningssikkerheten. Konsekvensene kan bli svært 
uheldige dersom kraftverkene velger å disponere maga-
sinene i strid med samfunnets interesser mht. forsy-
ningssikkerhet for strøm. Magasinfyllingen i Sør-Norge 
er allerede svært lav for årstiden, og kraftsituasjonen i 
landene rundt oss er preget av usikkerhet om risikoen 
for knapphet på energi og kraft innfor vinteren. Det spa-
res nå vann i magasinene, og det arbeides løpende for å 
kartlegge importmulighetene til Norge gjennom denne 
vinteren. Dersom produsentene av regulerbar vann-
kraft vil være tjent med å produsere nå framfor å spare 
vannet til senere, vil dette alt annet likt gi en lavere ma-
gasinfylling ved inngangen til vinteren. Dette øker sår-
barheten for uventede hendelser i en tid hvor det både 
er usikkerhet om den videre værutviklingen og situasjo-
nen i det europeiske markedet.

Alvorlig knapphet på strøm og i verste fall rasjone-
ring vil være svært krevende for samfunnet og svekke 
samfunnssikkerheten. De alvorlige konsekvensene tilsi-
er at denne risikoen vektlegges tungt.

Regjeringen har vurdert om en, som et alternativ til 
å gi vedtaket om høyprisbidrag tilbakevirkende kraft, 
kunne ivaretatt forsyningssikkerheten gjennom direkte 
regulering av vannkraftprodusentene. Etter vassdrags-
reguleringsloven § 16 andre ledd kan departementet gi 
tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet i en 
kortere periode for enkelttilfeller der det ikke vil ha mil-
jømessige konsekvenser. Å innføre en ytterligere ad-
gang for myndighetene å gripe inn i magasindispone-
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ringen av hensyn til forsyningssikkerhet krever en end-
ring av vassdragsreguleringsloven, noe som ikke ville 
vært mulig å gjennomføre i tide til offentliggjøring av 
avgiften. Magasinrestriksjoner eller andre lovpålagte 
pålegg eller forbud vil dessuten kreve grundig utred-
ning. Å ikke innføre høyprisbidraget umiddelbart vil 
dermed fortsatt kunne medføre mer risiko for knapp-
het.

Det særskilte virkningstidspunktet for særavgiften 
foreslås begrenset til store vannkraftverk på 10 000 kVA 
eller mer, da det særlig er disse som kan tilpasse seg. 
Vannkraftverkenes mulighet til å tilpasse produksjonen 
(regulerbarheten) vil avhenge av både muligheten til å 
lagre vann i reguleringsmagasin og om kraftverket har 
nytte av andre reguleringer oppstrøms for kraftverket. 
Vindkraftverk har ikke denne muligheten. Det er imid-
lertid ikke en entydig definisjon av hvilke vannkraftverk 
som er regulerbare eller ikke-regulerbare. De aller fleste 
store vannkraftverk har mulighet til å regulere produk-
sjonen i større eller mindre grad. Selv om også enkelte 
små vannkraftverk har mulighet til å regulere produk-
sjonen, vil dette utgjøre et mindre volum. Regjeringen 
anser derfor tilbakevirkningen avgrenset til store vann-
kraftverk som saklig og rimelig begrunnet.

Departementet har vurdert om forslaget i stedet for 
å iverksettes med tilbakevirkende kraft, kan iverksettes 
straks etter en forsert behandling i Stortinget. Innføring 
av avgiften i 2022 inngår som en vesentlig del av totali-
teten i budsjettopplegget for 2023, og med nær sam-
menheng til forslag om å øke satsen for grunnrenteskat-
ten med budsjettvirkninger for både 2022 og 2023, samt 
høyprisbidrag for 2023. Departementet mener at for-
slag om økt sats i grunnrenteskatt og innføring av avgif-
ten derfor bør foreslås samlet som del av regjeringens 
samlede skatte- og avgiftsopplegg for 2023. Regjeringen 
antar at dette vil være tilsvarende i Stortinget. Regjerin-
gen viser her til at endringer i Stortingets forretningsor-
den på 1990-tallet, med rammemessig håndtering, styr-
te budsjettprosessene sterkt i retning av helhet. Det 
trekker sterkt i retning av at det vil være fremmed for 
Stortinget i dag å behandle en del av statsbudsjettet/
skatteopplegget isolert på den måten som et forsert løp, 
avgrenset til innføring av avgiften, både formelt og reelt 
ville innebære.

Departementet har som et alternativ til høyprisbi-
drag vurdert å øke grunnrenteskattesatsen ytterligere, 
det vil si ut over økningen som er beskrevet i punkt 
5.2.1. Som departementet omtaler i punkt 5.2.1, er det 
imidlertid sterke argumenter mot å endre grunnrente-
skattesatsen i takt med svingende kraftpriser. Fra og 
med 2021 ble grunnrenteskatten på vannkraft lagt om 
til en kontantstrømskatt for nye investeringer med 
umiddelbar utgiftsføring av nye investeringskostnader. 
En egenskap ved kontantstrømskatten er at den virker 
nøytralt på investeringsinsentivene dersom skattesat-

sen ligger fast, og forventes å ligge fast, over investerin-
gens levetid, slik at inntekter og fradrag blir beskattet 
med samme sats. Det er derfor klart ønskelig å legge opp 
til et nivå på skattesatsen som kan stå seg over tid. Å be-
grunne en satsøkning med økte kraftpriser i deler av 
Sør-Norge vil ikke berede grunnen for slik stabilitet.

En endring i grunnrenteskattesatsen bør følgelig ha 
en begrunnelse som kan stå seg over tid, og den bør kun-
ne forsvares også i lavprisperioder. Høyprisbidraget vil, 
i motsetning til økt grunnrenteskattesats, bare hente 
inn inntekter så lenge prisene er høyere enn 70 øre per 
kWh. Det ligger derfor i sakens natur at høyprisbidraget 
er utformet for å innkreve en andel av inntektene i en 
høyprissituasjon. Et slikt formål er systemfremmed i 
grunnrenteskatten. En nøytral grunnrenteskatt tilsvarer 
i praksis et passivt statlig medeierskap i virksomheten, 
der staten (gjennom skattesatsen) dekker en like stor 
del av nedsiden som den tar av oppsiden. Eksempelvis 
ville en egen «toppsats» i grunnrenteskatten med et inn-
slagspunkt over 70 øre per kWh brutt med dette grunn-
prinsippet, siden staten da ville tatt en større del av inn-
tektene enn kostnadene i høyprisperioder. En slik 
asymmetri kunne videre gitt insentiver til skattemessige 
tilpasninger, ikke minst rundt årsskiftet. Videre ville en 
økt grunnrenteskatt heller ikke, uten større 
systemendringer, bidratt til økte skatteinntekter fra 
småkraftverk i prisområdene som over lengre tid har 
hatt høye kraftpriser. Det skyldes at slike kraftverk ikke 
er omfattet av grunnrenteskatten.

Departementet anser på bakgrunn av det oven-
nevnte at det ikke er formålstjenlig med ytterligere øk-
ninger i grunnrenteskattesatsen i stedet for innføring av 
et høyprisbidrag.

Det er vanskelig å ha full oversikt om det er avgifts-
pliktige som vil rammes urimelig hardt av økt sats i 
grunnrenteskatten i kombinasjon med avgiften. Forsla-
get om innføring av høyprisbidrag innebærer, sammen 
med grunnrenteskatten og den foreslåtte økningen av 
den, en betydelig samlet skattebelastning for den enkel-
te avgiftspliktige virksomheten. Denne skjerpede skat-
tebelastningen er formålet med avgiften og økningen av 
grunnrenteskattesatsen, og skal sørge for at inntekter 
som stammer fra fellesskapets ressurser, kommer felles-
skapet til gode. På den annen side kan det ikke uteluk-
kes at det kan være enkelte tilfeller der det kan fremstå 
som særlig urimelig å fastholde et skattekrav som utgjør 
en særlig høy relativ skattebelastning. Det må tas hen-
syn til helheten i reguleringen, slik at ikke ethvert uri-
melig utslag for den enkelte kan medføre grunnlovs-
strid, se Rt. 2010 s. 143 (rederiskatt) avsnitt 155. Dette 
gjelder spesielt i tiden fra avgiften iverksettes, varslings-
tidspunktet, og ut året, da det i denne perioden kan 
være tilfeller hvor en virksomhet ikke har hatt rettslig 
grunnlag eller mulighet for å justere sine posisjoner for 
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å dempe et urimelig høyt skattetrykk for den tidsperio-
den.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at dis-
pensasjonsbestemmelsen som gjelder for de fleste and-
re særavgifter, utvides noe. Se forslag til vedtak om avgift 
på kraftproduksjon for budsjettåret 2022 § 4. Forslaget 
vil kunne komme til anvendelse for nedsettelse av avgif-
ten når den samlede skattebyrden – det vil si økt grunn-
renteskatt i kombinasjon med avgiften – i perioden før 
Stortingets vedtak gir enten en utilsiktet eller en klart 
urimelig virkning for den avgiftspliktige. Fullmakten vil 
være avgrenset til nedsettelse av avgiften, og omfatter 
ikke nedsettelse av skattebelastningen i grunnrente-
skatten.

Departementet legger til grunn at forslaget til den 
utvidete fullmakten til å sette ned avgiften kun er rele-
vant for tilbakevirkningsperioden, det vil si fra 
28. september 2022 og til Stortingets vedtak i desember. 
Siden grunnrenteskatten fastsettes årlig, mens den nye 
avgiften skal fastsettes løpende, vil det først være ved 
den endelige fastsettelsen av grunnrenteskatten at den 
samlede skattebyrden vil fremstå, og det vil først da 
være aktuelt å behandle dispensasjonssøknaden etter 
den utvidede dispensasjonshjemmelen.

Fra 2023 forutsettes at de avgiftspliktige vil ha forut-
setninger for å ta nødvendig hensyn til avgiften når det 
tas beslutninger om disponering av kraften. For 2023 fo-
reslås det derfor å samordne bestemmelsen og praktise-
ringen av den med det som gjelder for øvrige særavgif-
ter, og hvor det legges til grunn at bestemmelsen ikke 
skal ivareta hensyn som ligger utenfor avgiften, her-
under økonomiske hensyn. Se forslag til vedtak om av-
gift på kraftproduksjon for budsjettåret 2023 § 4.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen

Departementet har også vurdert om Den europeis-
ke menneskerettskonvensjonen (EMK) tilleggsproto-
koll 1 artikkel 1 (P1-1) setter en skranke for den samlede 
skattebelastningen som vil følge av økningen i den ef-
fektive grunnrenteskattesatsen for 2022 og innføringen 
av et høyprisbidrag fra virkningstidspunktet i 2022. Til-
leggsprotokoll 1 gjelder som norsk lov, jf. menneske-
rettsloven § 2 nr. 1 bokstav a., og skal «ved motstrid gå 
foran bestemmelser i annen lovgivning», jf. menneske-
rettsloven § 3. EMK P1-1 lyder:

«Art 1.Protection of property
Every natural or legal person is entitled to the peace-

ful enjoyment of his possessions. No one shall be depri-
ved of his possessions except in the public interest and 
subject to the conditions provided for by law and by the 
general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any 
way impair the right of a State to enforce such laws as it 
deems necessary to control the use of property in accor-
dance with the general interest or to secure the pay-
ment of taxes or other contributions or penalties.»

Statene har et betydelig handlingsrom til å treffe 
skattevedtak, og det skal mye til før Den europeiske 
menneskerettsdomstolen (EMD) overprøver statens be-
grunnede beskatningstiltak. I krisetider og ved inn-
strammingstiltak vil skjønnsmarginen være enda vide-
re. Statens vide skjønnsmargin, den ekstraordinære si-
tuasjonen, det fiskale hensynet, hensynet til en ønsket 
omfordeling av meravkastningen av fellesskapets res-
surser gjennom ytterligere beskatning, og faren for til-
pasning og forsyningssikkerhet, tilsier etter departe-
mentets mening at de foreslåtte skattetiltakene og virk-
ningstidspunktet er godt begrunnet, og ikke er i strid 
med EMK P1-1. Tiltakene er også forholdsmessige, selv 
om de vil innebære en betydelig økt skattebyrde.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Med en avgiftssats på 23 pst. anslås forslaget om 

høyprisbidrag på svært usikkert grunnlag å gi et bokført 
proveny i 2023 på om lag 23,6 mrd. kroner, gitt ikrafttre-
delse for stor vannkraft fra 28. september 2022. De på-
løpte avgiftsinntektene for 2022 inngår i det bokførte 
provenyet for 2023. Helårsvirkningen av avgiften anslås 
til 16 mrd. kroner.

Provenyet fra høyprisbidraget vil avhenge av hvor-
dan kraftprisene utvikler seg. Det understrekes at prove-
nyberegningene er særlig usikre. Provenyberegningene 
er statiske, det vil si at det ikke er tatt hensyn til mulige 
pris- eller atferdsvirkninger av forslaget.

Høyprisbidraget vil fungere som en brutto produk-
sjonsavgift på kraftproduksjon dersom prisen oversti-
ger innslagspunktet. Med gjeldende markedsutsikter 
kan dette særlig gjelde de sørligste prisområdene (NO1, 
NO2 og NO5). I disse prisområdene kan avgiften øke 
den marginale produksjonskostnaden.

Høyprisbidraget innebærer at vannkraftverk som 
omfattes av avgiften og som betaler grunnrenteskatt, vil 
stå overfor en samlet marginalskatt på 90 pst. når en sum-
merer selskapsskatt, grunnrenteskatt og høyprisbidraget.

Forslaget vil medføre noen kostnader for Skatteeta-
ten til mindre systemtilpasninger i særavgiftssystemet, 
identifisering og registrering av nye avgiftspliktige, og 
utarbeidelse av informasjon- og veiledningsmateriell. I 
tillegg vil Skatteetaten ha kostnader til løpende saksbe-
handling, herunder veiledning og kontroll.

For avgiftspliktig virksomhet antas forslaget i en 
oppstartsfase å medføre noen kostnader knyttet til nytt 
regelverk og til nye løsninger og rutiner for beregning og 
rapportering av avgiften til Skatteetaten.

I finansministerens brev 21. oktober 2022 om 
enkelte presiseringer om høyprisbidrag står føl-
gende:

«Regjeringen mener at det er behov for å omfordele 
mer av de ekstraordinært høye inntektene fra kraftpro-
duksjon. Regjeringen har derfor i budsjettet for 2023 
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foreslått å innføre et høyprisbidrag (avgift på kraftpro-
duksjon), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og 
toll 2023 punkt 5.2.2.

Høyprisbidraget er tilpasset den spesielle situasjo-
nen vi er i, og er ikke et varig element i skattesystemet 
slik som grunnrenteskatten. Det er ikke omtalt en slutt-
dato i proposisjonen. Etter departementets oppfatning 
bør det situasjonsbestemte høyprisbidraget avvikles 
innen utgangen av 2024.

Høyprisbidraget er foreslått å gjelde fra offentliggjø-
ring 28. september 2022 for vannkraftverk med genera-
torer med samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 
kVA eller mer, og fra 1. januar 2023 for øvrige vannkraft-
verk og vindkraftverk. Forslaget om umiddelbar ikraft-
tredelse for stor vannkraft begrunnes ut fra hensynet til 
å unngå tilpasninger og ut fra provenyhensyn.

Regjeringen mener at det er fare for tilpasninger i 
form av nedtapping av vannmagasiner dersom avgiften 
ikke trer i kraft straks den blir kjent. Slik magasinsitua-
sjonen i Sør-Norge er nå, ville slike tilpasninger vært 
svært uheldige for forsyningssikkerheten. Det har derfor 
ikke vært mulig å sende forslaget på høring før virk-
ningstidspunktet for høyprisbidraget for stor vannkraft.

Etter at forslaget ble varslet 28. september, har jeg 
merket meg at det har vært reist spørsmål om grunnla-
get for høyprisbidraget ved kontraktsforhold mellom 
juridiske personer i samme konsern. Siden det skatte-
messige utslaget av hvilket grunnlag som velges kan 
være betydelig, ser jeg behov for å presisere forståelsen 
av forslaget i eget brev til Stortinget.

I lys av at forslaget ikke har vært på høring, har Finans-
departementet i pressemelding av 6. oktober 202211 uttalt 
at det vil kunne være behov for å vurdere nærmere enkelte 
avgrensninger og presiseringer av avgiftsgrunnlaget, og at 
det blant annet kan gjelde grensedragningen mellom hen-
holdsvis avtaler mellom nærstående selskaper og kraft 
som benyttes i egen virksomhet. Som det fremgår av bud-
sjettproposisjonen, vil nærmere bestemmelser om gjen-
nomføring av høyprisbidraget bli fastsatt i særavgiftsfor-
skriften.

Forslaget til høyprisbidrag har som utgangspunkt at 
bidraget/avgiften skal beregnes på grunnlag av de fakt-
iske prisene som den avgiftspliktige har oppnådd, jf. 
Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023.

Utgangspunktet om faktisk pris passer ikke i alle til-
feller. For det første vil det være tilfeller der kraften blir 
forbrukt uten å være solgt. Da vil det ikke foreligge noen 
kontraktspris. For det andre kan det ved interessefelles-
skap mellom produsent og kjøper være fare for at prisen 
ikke blir satt på markedsmessige vilkår.

Ett tilfelle der kraften blir forbrukt uten å være solgt, 
er tilfellet der kraften er produsert og brukt i egen virk-
somhet (egenkraft). Med egenkraft her menes at kraften 
er produsert og brukt innen samme juridiske person. 
Forslaget forutsetter at slik egenkraft skal verdsettes til 
spotmarkedspris, dvs. det kraften alternativt kunne 
vært solgt for. Dette følger av forslag til vedtak om avgift 
på kraftproduksjon § 2 andre ledd andre punktum.

For interessefellesskap er det, på grunn av fare for 
utilsiktede tilpasninger og omgåelser av avgiftsplikten, 
varslet om en bestemmelse i særavgiftsforskriften om 
hvilken pris som skal legges til grunn for beregningen av 
avgiften for avtaler mellom partene. Interessefellesska-
pet kan være direkte, for eksempel mellom mor- og dat-

terselskap, eller det kan være indirekte, for eksempel 
mellom datterselskaper som styres av et felles morsel-
skap. Interessefellesskapet kan også være basert på et 
økonomisk fellesskap, uten at partene er underlagt fel-
les eierskap eller kontroll, for eksempel mellom for-
handler og produsent.

For nye og endrede avtaler som er inngått etter 
27. september 2022, vil det i særavgiftsforskriften bli gitt 
en bestemmelse for tilfeller hvor det foreligger interes-
sefellesskap mellom avtalepartene. Bestemmelsen vil 
angi at forutsetningen for å legge faktiske priser til 
grunn, er at kontrakten er inngått på markedsmessige 
vilkår.

Det vil følge av forskriften at bevisbyrden for at det 
foreligger markedsmessige vilkår ligger på den avgifts-
pliktige. Hensikten med bestemmelsen er at partene 
ved interessefellesskap må være særlig aktsomme når 
de avtaler priser seg imellom, og være beredt på å doku-
mentere grunnlaget for de avtalte prisene.

For kontrakter der det foreligger interessefelles-
skap, er altså hovedregelen at avtalt pris mellom part-
ene skal legges til grunn for avgiftsberegningen. For kon-
trakter i interessefellesskap inngått etter 27. september 
2022 vil det etter særavgiftsforskriften være vilkår om at 
kontrakter er inngått på markedsmessige vilkår. Kun for 
kontrakter inngått etter 27. september 2022 der den 
avgiftspliktige ikke kan dokumentere at det foreligger 
markedsmessige vilkår, vil det følge av særavgiftsfor-
skriften at spotmarkedsprisen i den aktuelle timen og 
det aktuelle prisområdet skal benyttes.

Departementet vil vurdere om denne presiseringen 
har betydning for statens inntekter fra høyprisbidraget i 
2023 og eventuelt komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte.

Departementet legger til grunn at presiseringen 
ikke skal påvirke oljepengebruken i 2023.»

Sammendrag fra Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

Kap. 5540 Avgift på kraftproduksjon
Post 70 Avgift på kraftproduksjon

Regjeringen mener at det er behov for å omfordele 
mer av de ekstraordinært høye inntektene fra kraftpro-
duksjon. Regjeringen har derfor i budsjettet for 2023 fo-
reslått å innføre et høyprisbidrag (avgift på kraftproduk-
sjon), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 
2023 punkt 5.2.2.

I lys av at forslaget ikke har vært på høring, har Fi-
nansdepartementet i pressemelding av 6. oktober 2022 
uttalt at det vil kunne være behov for å vurdere nærmere 
enkelte avgrensninger og presiseringer av avgiftsgrunn-
laget. Regjeringen mener det er fornuftig å gjøre enkelte 
justeringer etter innspill fra næringen gitt at ordningen 
av åpenbare grunner ikke kunne gjennomgå en hø-
ringsprosess forut for fremsettelse av forslaget.

Etter at forslaget ble presentert, har regjeringen fått 
innspill fra næringen om innretningen av høyprisbidra-
get. Regjeringen ønsker å dempe noen mulige uheldige 
virkninger av høyprisbidraget, samtidig som det er lagt 
vekt på å opprettholde et høyt proveny. Høyprisbidra-
get er tilpasset den spesielle situasjonen vi er i, og er ikke 
et varig element i skattesystemet slik som grunnrente-

1. Statsbudsjettet 2023: Samlede skatte- og avgiftsendringer - regje-
ringen.no
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skatten. Det er ikke omtalt en sluttdato i proposisjonen. 
For å bidra til forutsigbarhet for kraft-produsentene vil 
departementet informere om at det legges til grunn at 
høyprisbidraget skal av-vikles senest innen utgangen av 
2024.

Aktører i energibransjen har tatt til orde for blant 
annet at prisnivået bør beregnes over en lengre tidsperi-
ode enn i forslaget. Regjeringen foreslår å endre fra ti-
mespris til månedlig gjennomsnittspris. Endringen 
innebærer at inntektene fra kraftproduksjon skal bereg-
nes over måneden istedenfor per time. Det er i tråd med 
utformingen av høyprisbidraget å bruke oppnådd gjen-
nomsnittspris for den enkelte avgiftspliktige slik at av-
giften baseres på den enkelte kraftprodusentens faktis-
ke inntekter. Endringen av tidsavsnitt antas å ha størst 
relevans for volum som verdsettes til spot-markedspris. 
Endringen vil bli fastsatt i forskrift.

Finansdepartementet sendte 21. oktober 2022 brev 
til Stortingets presidentskap med enkelte presiseringer 
om forståelsen av egenkraft og interessefellesskap i det 
foreslåtte høyprisbidraget på vann- og vindkraft. Depar-
tementet varslet i brevet at det ville vurderes om disse 
presiseringene har betydning for statens inntekter fra 
høyprisbidraget i 2023 og eventuelt komme tilbake til 
Stortinget på egnet måte.

I Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023 
ble forslaget om høyprisbidrag på svært usikkert grunn-
lag anslått å gi et bokført proveny i 2023 på om lag 23,6 
mrd. kroner. De påløpte avgiftsinntektene for 2022 inn-
går i det bokførte provenyet for 2023. Helårsvirkningen 
av avgiften ble anslått til 16 mrd. kroner.

I provenyanslaget ble det beregningsteknisk forut-
satt at produksjonen er jevnt fordelt over året. I virkelig-
heten varierer både kraftpriser og kraftproduksjon 
gjennom ulike perioder av året. Departementet har 
gjort nye provenyanslag basert på eksempler fra Norges 
vassdrags- og energidirektorat om mulig variasjon i pris 
og produksjon, klargjøring av egenkraft og interessefel-
lesskap samt endring av tidsavsnitt. Det bokførte prove-
nyet i 2023 anslås nå på usikkert grunnlag til om lag 22,7 
mrd. kroner. Klargjøring og justering i høyprisbidraget 
reduserer det anslåtte provenyet med 900 mill. kroner 
bokført i 2023 sammenlignet med anslag i Prop. 1 LS 
(2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023. Samtidig un-
derstrekes det at kraftprisene varierer kraftig og trolig 
utgjør den største usikkerhetsfaktoren ved proveny-
anslaget.

I Gul bok 2023 er det foreslått bevilget 23 600 mill. 
kroner under kap. 5540, post 70. Samlet foreslås det å re-
dusere bevilgningsforslaget på posten med 900 mill. 
kroner, til 22 700 mill. kroner.

Justeringene forutsetter ingen endringer i forslag til 
lov- eller stortingsvedtak som er fremmet i Prop. 1 LS 
(2022–2023), men kan gjennomføres i forskrift.

Forslaget anses for øvrig ikke å ha administrative 
konsekvenser av betydning ut over omtale i Prop. 1 LS 
(2022–2023).

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  tar omtalene i

–   proposisjonen (Prop. 1 LS (2022–2023) punkt 5.2.2),
–   finansministerens brev om enkelte presiseringer 

om høyprisbidrag 21. oktober 2022, og
–   tilleggsproposisjonen (Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–

2023) punkt 2.4) av 10. november 2022 
til orientering.

Ko m i t e e n  viser til Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 
14 når det gjelder fradragsrett i andre skattegrunnlag, 
med behandling av forslag til nytt tredje punktum i 
skatteloven § 6-15 der.

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 
fra Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grøn-
ne, viser til at forslaget om innføring av høyprisbidraget 
for store vannkraftverk med virkning fra offentliggjø-
ring av forslaget 28. september betyr at det får virkning 
for en periode forut for Stortingets vedtak i desember. 
Virkningstidspunktet innebærer at det kan reises spørs-
mål om forholdet til tilbakevirkningsforbudet i Grunn-
loven § 97.

F l e r t a l l e t  viser til at høyprisbidraget fremstår 
som en handlingsskatt fordi avgiftsplikten knytter seg 
til bestemte, avsluttede forhold. F l e r t a l l e t  legger til 
grunn at grunnlovsnormen for at tilbakevirkningen skal 
være lovlig, er om det foreligger sterke samfunnsmessi-
ge hensyn, og at tilbakevirkningen ikke virker særlig el-
ler klart urimelig eller urettferdig. F l e r t a l l e t  mener 
videre at disse hensyn må vurderes i forhold til hvordan 
tilbakevirkningen rammer. I Prop. 1 LS (2022–2023) leg-
ger regjeringen til grunn at innføring av høyprisbidraget 
ikke innebærer en særlig eller klart urimelig eller urett-
ferdig tilbakevirkning.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , mener at innføringen av 
høyprisbidraget for stor vannkraft med virkning fra of-
fentliggjøring 28. september 2022 er begrunnet i sterke 
samfunnsmessige hensyn, som er å forhindre det som 
kunne bli sterkt skadelige konsekvenser ved å ha iverk-
settelse fra 1. januar 2023. D e t t e  f l e r t a l l e t  mener at 
det er behov for å innføre høyprisbidraget fra offentlig-
gjøringsdato. Uten virkning fra offentliggjøringen ville 
kraftselskapene hatt økonomiske insentiv til å produse-
re mest mulig kraft fra offentliggjøringen og frem til 
høyprisbidraget trådte i kraft. Dette kunne hatt svært 
uheldige konsekvenser for forsyningssikkerheten for 
strøm gjennom vinteren, med fare for lavere magasin-
fylling enn ellers før vinteren og økt sårbarhet for alvor-
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lig knapphet på strøm og i verste fall rasjonering. 
D e t t e  f l e r t a l l e t  vektlegger de betydelige negative 
samfunnsmessige konsekvenser en situasjon med ra-
sjonering av strøm ville hatt. Det samme gjelder en situ-
asjon uten rasjonering, men med ekstremt høye priser. 
D e t t e  f l e r t a l l e t  vektlegger videre de fiskale hensyn 
som avgiften er begrunnet i, og viser til at en strammere 
økonomisk politikk er nødvendig for å dempe pressten-
densene i økonomien. D e t t e  f l e r t a l l e t  deler derfor 
regjeringens vurderinger slik de er gjengitt i Prop 1 LS 
(2022–2023), av at tilbakevirkningen for avgiften kan 
begrunnes i sterke samfunnsmessige hensyn.

D e t t e  f l e r t a l l e t  går etter dette over til vurderin-
gen av om den aktuelle tilbakevirkningen fremstår som 
særlig eller klart urimelig eller urettferdig. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  viser til at virkningstidspunktet for høyprisbi-
draget er foreslått satt til offentliggjøring 28. september 
– kun 8 dager før proposisjonen ble fremlagt, og kun to–
tre måneder før Stortingets vedtak vil foreligge. Høy-
prisbidraget ble 28. september presentert som et sen-
tralt element av budsjettet for 2023. Det fikk bred dek-
ning. For å unngå at presentasjonen skulle føre til tilpas-
ninger i form av nedtapping av vannmagasiner, ble det 
foreslått at avgiften også skulle gjelde for deler av inne-
værende år. D e t t e  f l e r t a l l e t  mener at hensynene til 
klarhet og forutberegnelighet er tilstrekkelig ivaretatt 
ved offentliggjøring av forslaget. Tilbakevirkningen 
innebærer avgiftsplikt for virksomheter som bør ha 
gode forutsetninger for å sette seg inn i informasjonen 
som ble lagt ut ved offentliggjøringen og senere presen-
tert i proposisjonen. Disse virksomhetene har dermed 
fra det tidspunktet vært i stand til å ta hensyn til forslag-
et. Forslaget har dermed ingen parallell til Rt. 2006 s. 293 
(Arves Trafikkskole), hvor Stortinget vedtok at opphe-
vingen av den aktuelle merverdiavgiftsordningen skulle 
gjelde fra tidspunktet regjeringserklæringen til en 
mindretallsregjering ble presentert som en politisk 
målsetting.

D e t t e  f l e r t a l l e t  registrerer at det har vært en 
høst der en kombinasjon av politiske forventninger, 
mye nedbør, høye temperaturer og fallende priser har 
gjort faren for rasjonering mindre. På det tidspunktet 
forslaget om høyprisbidraget ble lagt fram, var det ikke 
gitt at de faktiske forhold skulle utvikle seg slik. D e t t e 
f l e r t a l l e t  mener det er legitimt å planlegge for flere 
ulike scenarioer, også de med en negativ utvikling, siden 
de samfunnsmessige konsekvensene av mangel på 
strøm er svært store. F l e r t a l l e t  mener derfor at det er 
risikobildet og situasjonen for kraftforsyningen slik den 
var på tidspunktet for offentliggjøringen, som må være 
utgangspunkt også for Stortingets vurdering av grunn-
lovsspørsmålet, også når forholdene viser seg å være an-
nerledes på vedtakstidspunktet.

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser også til at regjeringen i sitt 
forslag har begrenset høyprisbidraget til produsenter 

som i større grad har mulighet til å tilpasse produksjo-
nen, og at forslaget dermed ikke går lenger enn det som 
er nødvendig. Derfor iverksettes høyprisbidraget for 
småkraft og vindkraft først fra 1. januar 2023. Dette be-
krefter etter d e t t e  f l e r t a l l e t s  syn at det er hensynet 
til å unngå uheldige tilpasninger som kan påvirke ma-
gasinfylling og dermed forsyningssikkerhet, som har 
ligget til grunn for forslaget om at Stortingets vedtak 
skal iverksettes fra det tidspunkt forslaget ble gjort kjent 
for store vannkraftverk. Det er også etter d e t t e  f l e r -
t a l l e t s  syn sentralt at tilbakevirkningen skjer i en tid 
der prisene på strøm er langt over normalen, og at høy-
prisbidraget har et høyt innslagspunkt som ligger bety-
delig over produksjonskostnaden og normale strømpri-
ser. D e t t e  f l e r t a l l e t  viser videre til at regjeringen 
har lagt opp til at beregningsgrunnlaget ved nærmere 
bestemte former for sikring av salg på spotpris vil være 
faktiske inntekter (justert for tap eller gevinst på disse 
kontraktene), under forutsetning av at kontrakten er 
inngått senest dagen før høyprisbidraget ble varslet. 
Formålet er å hindre at produsenter som har inngått sik-
ringskontrakter, rammes urimelig hardt.

D e t t e  f l e r t a l l e t  vektlegger også at vannkraft-
bransjen er i en spesiell stilling i det norske samfunnet 
der nettopp den samfunnskritiske betydningen har på-
virket styring, eierskap og rammevilkår. Det mest nær-
liggende eksemplet på dette er Stortingets ønske om of-
fentlig eierskap til vannkraften som er sikret gjennom 
hjemfallsordningen, og som Stortinget vektla ved be-
handlingen av Ot.prp. nr. 61 (2007–2008).

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at regjeringen etter 
budsjettfremleggelsen har presisert og justert forslaget 
til gunst for de avgiftspliktige. Dette gjelder dels endret 
tidsoppløsning for beregningen av avgiften. Videre har 
regjeringen i brev til Stortinget presisert forståelsen av 
bestemmelsen om interessefellesskap opp mot bestem-
melsene om egenkraft, hvor det legges opp til at den av-
talte pris kan legges til grunn for beregningen av avgif-
ten mellom juridiske personer som har interessefelles-
skap. Forutsetningen er at prisen ved kontrakter inngått 
etter 27. september mellom parter hvor det foreligger et 
interessefellesskap, er basert på markedsmessige vilkår. 
D e t t e  f l e r t a l l e t  er enig i at presiseringen og juste-
ringen fremstår som rimelige.

D e t t e  f l e r t a l l e t  ser at innføring av avgiften kan 
virke som et plutselig, kraftfullt og inngripende tiltak 
som påvirker kraftprodusentenes økonomiske situa-
sjon. Sammen med grunnrenteskatten og den foreslåtte 
økningen i den innebærer høyprisbidraget en betydelig 
samlet skattebelastning. D e t t e  f l e r t a l l e t  anser det 
rimelig å omfordele mer av de ekstraordinært høye inn-
tektene som stammer fra fellesskapets vannressurser, 
slik at inntektene kommer fellesskapet til gode.

D e t t e  f l e r t a l l e t  vektlegger at avgiften vil gjelde 
med tilbakevirkende kraft kun i et begrenset tidsrom, 
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mens kraftprisene har vært historisk høye i lengre tid. 
D e t t e  f l e r t a l l e t  ser imidlertid at de konkrete virk-
ningene kan slå ulikt ut, og at det ikke kan utelukkes at 
det kan oppstå spesielle enkelttilfeller hvor den samle-
de skattebyrden kan bli urimelig. D e t t e  f l e r t a l l e t  er 
derfor enig i regjeringens forslag til en utvidet dispensa-
sjonsbestemmelse for slike enkelttilfeller.

D e t t e  f l e r t a l l e t  mener etter dette at sterke sam-
funnsmessige hensyn tilsier at høyprisbidraget skal gjel-
de også fra 28. september og fram til Stortingets vedta-
kelse av avgiften, og at tilbakevirkningen ikke er særlig 
eller klart urimelig eller urettferdig. D e t t e  f l e r t a l l e t
er av den oppfatning at dette er i tråd med Grunnloven 
§ 97. D e t t e  f l e r t a l l e t  mener at det er viktig at tilba-
kevirkningen av høyprisbidraget gjennomføres i tråd 
med regjeringens forslag.

D e t t e  f l e r t a l l e t  slutter seg til regjeringens for-
slag om innføring av høyprisbidrag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,  Ve n s -
t r e  o g  K r i s t e l i g  Fo l k e p a r t i  viser til at regjeringen 
Solberg la om kraftbeskatningen til en kontantstrøm-
skatt for å legge til rette for flere oppgraderinger og ef-
fektivisering av eksisterende vannkraftverk. I en 
situasjon med ekstraordinært høye strømpriser i Sør-
Norge er det riktig at kraftprodusentene som har ekstra-
ordinært høye inntekter, skal bidra med mer skatt for å 
finansiere utgifter til kompensasjonsordningene for 
husholdninger og bedrifter. Regjeringen har foreslått å 
øke grunnrenteskatten for vannkraft fra 37 pst. til 45 
pst. I tillegg innføres et midlertidig høyprisbidrag. D i s -
s e  m e d l e m m e r  har vært bekymret for at høyprisbi-
draget ikke er utformet som en nøytral skatt, men 
påvirker lønnsomheten av ny utbygging og ved å pro-
dusere vannkraft og kan være uheldig for vanndispone-
ringen. D i s s e  m e d l e m m e r  er opptatt av at 
høyprisbidraget har en klar avgrensning, og fremmer 
følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at høyprisbi-
draget (avgift på kraftproduksjon) avvikles så raskt som 
mulig og senest innen utgangen av 2024.»

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at regjeringen i 
en pressemelding 10. november 2022 skriver at inn-
tektsberegningen skal endres fra timespris til måneds-
pris for å imøtekomme innspill fra næringen. D i s s e 
m e d l e m m e r  mener det vil være fornuftig å gjøre yt-
terligere tilpasninger og basere inntektsberegningen på 
årlig gjennomsnittspris. Dette kan ifølge Finansdepar-
tementet gjennomføres i forskrift, uten særlig betyd-
ning for statens inntekter. Dersom det ikke er nok til å 
hindre negative konsekvenser for kraftproduksjonen, 
bør det vurderes ytterligere tilpasninger, for eksempel å 
gjøre skatten mer uavhengig av produksjonsprofil. 
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at inntektene 
fra kraftproduksjonen beregnes over året istedenfor per 
måned ved utmåling av høyprisbidraget.»

«Stortinget ber regjeringen vurdere om høyprisbi-
draget har negative konsekvenser for kraftproduksjo-
nen, og foreslå nødvendige tilpasninger dersom det blir 
behov for det.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g 
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  viser til lovavdelingens tolk-
ningsuttalelse datert 23. september 2022, hvor det i 
punkt 3.4.4 konkluderes – «under noe tvil» – med at «for-
slaget i stor utstrekning ligger innenfor det som kan ved-
tas etter Grunnloven § 97». Lovavdelingen peker på at 
Stortinget må redegjøre grundig for de krav Grunnloven 
oppstiller, og «hvorfor et tiltak med tilbakevirkende ef-
fekt bør velges fremfor andre tiltak som gir lavere byrde 
for kraftprodusentene». Lovavdelingen skriver samme 
sted at «vi her må antas å befinne oss nær Grunnlovens 
yttergrense». Det er regjeringens ansvar å sørge for at for-
slag som fremmes for Stortinget, er tråd med Grunnlo-
ven. Det er også regjeringens ansvar å sørge for at 
Stortinget har et tilstrekkelig grunnlag til å foreta en selv-
stendig vurdering av grunnlovsmessigheten av slike for-
slag.

D i s s e  m e d l e m m e r  tiltrer i det vesentlige flertal-
lets begrunnelse for at høyprisbidraget kan innføres 
med tilbakevirkende kraft. Forslaget reiser flere kreven-
de problemstillinger. Terskelen for å godta tilbake-
virkning er høy og krever en god begrunnelse. D i s s e 
m e d l e m m e r  er ikke enig i alle deler av regjeringens 
begrunnelse, men mener forslaget samlet sett er i tråd 
med Grunnloven § 97.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at flertallet vurderer 
et høyprisbidrag med tilbakevirkende kraft som en 
nødvendig forutsetning for en stram finanspolitikk. 
D i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg til behovet for en 
stram finanspolitikk, men utelukker ikke at dette kunne 
vært gjennomført uten skatter med tilbakevirkende 
kraft. D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker samtidig at kraft-
produsentene i all hovedsak er i offentlig eie, og at skat-
teendringene i en viss utstrekning kan ses på som en 
omfordeling innenfor offentlige budsjetter. D i s s e 
m e d l e m m e r  viser til vannkraftprodusentenes ufor-
utsett høye inntekter og statens behov for å kompense-
re for høye strømpriser i en ekstraordinær situasjon 
med krig i Ukraina. Dette underbygger behovet for at 
høyprisbidraget har tilbakevirkende kraft fra kunn-
gjøringstidspunktet.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen har 
foretatt enkelte avbøtende tiltak og justeringer av for-
slaget siden det ble kunngjort 28. september 2022. I til-
legg til endringen i inntektsberegningen viser d i s s e 
m e d l e m m e r  til at dispensasjonsbestemmelsen er 
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noe utvidet. Selv om det er flere sider ved regjeringens 
forslag som med fordel kunne blitt ytterligere utredet og 
begrunnet, mener d i s s e  m e d l e m m e r  tilpasningene 
gjør grunnlovsspørsmålet mindre problematisk sam-
menlignet med det opprinnelige forslaget.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, som avviser regjeringens innretning av 
høyprisbidraget fra kraftproduksjon som gis tilbakevir-
kende kraft. D i s s e  m e d l e m m e r  legger til grunn at 
dette kan være i strid med grunnloven.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
merknad og forslag under punkt 5.2.1 i innstillingen, og 
er imot innføringen av høyprisbidraget.

Gitt at høyprisbidraget blir innført, viser d e t t e 
m e d l e m  til at det kan ha svært store negative, utilsik-
tede konsekvenser for flere kraftselskaper, som følge av 
disposisjoner som ligger i grenseland av det som blir 
hensyntatt i det foreslåtte regelverket. I stor grad er det-
te knyttet til disposisjoner i det finansielle kraftmarke-
det. D e t t e  m e d l e m  vil derfor anmode regjeringen 
om å sørge for at dispensasjonsbestemmelsen i avgifts-
vedtakets § 4 blir praktisert slik at de kraftselskaper det-
te gjelder, unngår utilsiktede konsekvenser av slike dis-
posisjoner i det finansielle markedet, ved fastsetting av 
grunnlaget for høyprisavgiften.

D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag:

«Stortinget anmoder regjeringen om å sikre at dis-
pensasjonsbestemmelsen i avgiftsvedtaket i § 4 er ut-
formet slik at kraftselskaper med disposisjoner i 
finansielle kraftmarkeder er ivaretatt ved fastsetting av 
grunnlaget for høyprisbidraget.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til egen omtale under punkt 5.2.1 foran i 
denne innstillingen.

5.2.3 KONTRAKTSUNNTAK I 
GRUNNRENTESKATTEN FOR STANDARD 
FASTPRISAVTALER FOR STRØM

Kontraktsunntak i grunnrenteskatten for standard 
fastprisavtaler for strøm behandles i Innst. 4 L (2022–
2023) kapittel 15.

5.2.4 INKLUDERING AV 
OPPRINNELSESGARANTIER I 
GRUNNRENTESKATTEN PÅ VANNKRAFT

Inkludering av opprinnelsesgarantier i grunnrente-
skatten på vannkraft behandles i Innst. 4 L (2022–2023) 
kapittel 16.

5.3 Grunnrenteskatt på havbruk
SAMMENDRAG

I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at lo-
kalsamfunn og fellesskapet bør få en rettferdig andel av 
verdiene som skapes ved utnyttelse av fellesskapets na-
turressurser. Regjeringen foreslår nå at det innføres 
grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra og med 
inntektsåret 2023. En sentral del av forslaget er at lokal-
samfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal 
sikres en andel av grunnrenten. Et forslag om grunnren-
teskatt på havbruk ble sendt på høring 28. september 
2022 med høringsfrist 3. januar 2023. Regjeringen vil 
komme tilbake til Stortinget med forslag til lov etter hø-
ringen.

Grunnrente kan ilegges høy skatt uten at det svek-
ker selskapenes investeringsinsentiver. Dermed kan 
andre og mer vridende skatter reduseres. Gjennom 
grunnrenteskatten tas det en symmetrisk del av kostna-
der og inntekter uavhengig av om investeringen blir 
lønnsom eller ulønnsom. Investeringer som er lønn-
somme for samfunnet før skatt, vil dermed være lønn-
somme etter skatt. Tilsvarende vil investeringer som er 
ulønnsomme for samfunnet før skatt, være ulønnsom-
me etter skatt.

For stedbundne grunnrentenæringer er det mulig å 
ha et høyt skattenivå uten at investeringer flyttes ut av 
landet. Dette gjelder selv om det finnes alternative pro-
duksjonsmåter (som oppdrett på land), og selskapene 
møter internasjonal konkurranse fra aktører basert i 
andre land med andre rammebetingelser og skatteregi-
mer. Faktorene som gir opphav til grunnrente, er sted-
bundne i Norge. Hvis et selskap flytter til utlandet eller 
på land for å drive virksomhet der i stedet, kan en annen 
aktør komme inn og ta i bruk de samme stedbundne 
faktorene.

Regjeringens forslag følger opp anbefalingen fra 
flertallet i Havbruksskatteutvalget i NOU 2019:18 Skatt-
legging av havbruksvirksomhet om å innføre en grunn-
renteskatt på havbruk. Utformingen av grunnrenteskat-
ten baseres i stor grad på utredningen fra Havbruksskat-
teutvalget, med visse endringer.

Regjeringens forslag balanserer viktige hensyn. For 
oppdrettsnæringen erstattes dagens lønnsomhetsuav-
hengige produksjonsavgift av en grunnrenteskatt som 
er basert på lønnsomhet. Produksjonsavgiften består, 
men kan trekkes fra krone for krone mot fastsatt grunn-
renteskatt og blir dermed ingen ytterligere belastning 
for oppdrettere som betaler grunnrenteskatt. Produk-
sjonsavgiften fungerer da som en omfordeling av grunn-
rente til havbrukskommuner og -fylkeskommuner.

Samtidig sørger forslaget for at fellesskapet får en 
andel av grunnrenten. Det legges opp til at provenyet 
fordeles likt mellom staten og kommunesektoren. 
Vertskommuner og -fylkeskommuner får økte inntekter 
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gjennom økt produksjonsavgift og innføring av na-
turressursskatt. I tillegg tilgodeses kommunesektoren 
gjennom økte bevilgninger.

Vurderinger
Norge har blant verdens beste klimatiske forhold 

for oppdrett av laks. Norske sjøområder er kjennetegnet 
av gode strømforhold og oksygenrikt vann med gunstig 
temperatur, og er samtidig tilstrekkelig skjermet for vær 
og vind. Produksjonen kan skje til lavere kostnader enn 
de fleste andre steder i verden. Havbrukstillatelser utste-
des av staten og gir en beskyttet og tidsubegrenset rett til 
næringsutøvelse.

Havbruksnæringen gir opphav til ekstraordinær av-
kastning (grunnrente). Grunnrente i havbruk oppstår 
delvis som følge av at et begrenset antall lokaliteter er 
egnet for havbruksvirksomhet, og delvis som følge av 
begrensninger på hvor mange tillatelser som kan gis av 
miljøhensyn.

Lønnsomheten i havbruksnæringen har vært svært 
god i flere år. Avkastningen på kapitalen og driftsmargi-
ner har i gjennomsnitt vært 3–4 ganger høyere enn i in-
dustrien de siste 10 årene. Statistisk sentralbyrå (2022) 
har påvist betydelig grunnrente i næringen over flere år. 
Figur 5.1 viser anslått grunnrente i havbruk og kraftpro-
duksjon i perioden 1994 til 2021.

Staten har i det alt vesentlige tildelt havbrukstilla-
telser billig eller gratis. Ifølge Havbruksskatteutvalget 
hadde tillatelsene per 2019 en markedsverdi på rundt 
200 mrd. kroner, og verdiene er trolig høyere nå. Nærin-
gen har betalt i underkant av 7 mrd. kroner i nåverdi per 
2019 til fellesskapet, det vil si om lag 3 pst. av verdien av 
tillatelsene. Oppdrettsnæringen har gått fra å være en 
«attåtnæring» til å bli en av Norges største og mest lønn-
somme næringer, som leverer til et globalt marked. 
Over 50 pst. av næringen domineres av noen få eiermil-
jøer og over 1/3 er i utenlandsk eierskap. Tillatelsene til 
å utnytte fellesskapets ressurser har gitt opphav til noen 
av de største private formuene i Norge.

Prinsippet om at fellesskapet skal ha en andel av av-
kastningen ved utnyttelsen av fellesskapets naturressur-
ser, har tjent Norge godt. Uten dette ville vi i dag ikke 
hatt Statens pensjonsfond. Også kraftverksbeskatnin-
gen har gjennom den siste tiden bidratt til betydelige 
skatteinntekter til stat og kommunesektor. Det har vært 
bred enighet om at en stor andel av grunnrenten fra pe-
troleums- og kraftnæringen skal tilfalle fellesskapet. I 
likhet med petroleums- og vannkraftressursene er 
sjøressurser et skatteobjekt som ikke kan flyttes, og som 
bør utnyttes i en tid der mange skattegrunnlag blir mer 
mobile som følge av internasjonalisering.

Havbruksskatteutvalget ble oppnevnt 7. september 
2018, med mandat å vurdere beskatningen av havbruk. 
Utvalget leverte sin rapport NOU 2019:18 Skattlegging 
av havbruksvirksomhet 4. november 2019. Havbruks-

skatteutvalgets flertall foreslo en overskuddsbasert 
grunnrenteskatt. I Meld. St. 2 (2019–2020) Revidert na-
sjonalbudsjett 2020 ble det foreslått en produksjonsav-
gift som ikke avhenger av lønnsomhet. Provenyet fra av-
giften går i sin helhet til kommunesektoren og fordeles 
mellom kommuner og fylkeskommuner med hav-
bruksaktivitet gjennom Havbruksfondet.

Nærmere om høringsforslaget
Departementet foreslår at grunnrenteskatten utfor-

mes som en kontantstrømskatt, slik som i petroleums- 
og kraftverksbeskatningen. Departementet foreslår at 
negativ grunnrenteinntekt kan fremføres og komme til 
fradrag i fremtidig inntekt. Departementet mener det 
kan være utfordringer knyttet til å utbetale årlige nega-
tive skatteposisjoner før en ser hvordan grunnrentebe-
skatning av havbruk fungerer. Den effektive skattesat-
sen foreslås satt til 40 pst., i tråd med forslaget fra flertal-
let i Havbruksskatteutvalget.

Grunnrenteskatten bør ved innføringen avgrenses 
til ordinære, kommersielle matfisktillatelser for pro-
duksjon av laks, ørret og regnbueørret. Utvidelser til 
andre typer tillatelser og fiskeslag kan vurderes senere. 
Inntekter fra laks fastsettes med utgangspunkt i en 
normpris basert på børspriser på laks, i tråd med forsla-
get fra Havbruksskatteutvalget. Normpriser gir mindre 
mulighet for skattemotivert tilpasning enn faktiske pri-
ser. Inntekter fra ørret og regnbueørret baseres på fakt-
iske priser siden det for disse fiskeslagene ikke foreligger 
børsnoterte priser. På fradragssiden legges i utgangs-
punktet faktiske kostnader til grunn, men det vurderes 
sjablongfradrag for enkelte kostnader.

Det må tas stilling til hvordan driftsmidler som er 
ervervet før innføringstidspunktet, skal behandles. Fra-
drag for historiske investeringer påvirker ikke lønnsom-
heten av fremtidige investeringer. Fradragsrett for histo-
riske investeringer kan derfor ikke begrunnes i hensynet 
til nøytralitet, men må begrunnes i rimelighetshensyn. 
Departementet foreslår at det gis fradrag for historiske 
investeringer knyttet til havbruksvirksomheten (uten-
om tillatelser) gjennom avskrivninger på gjenstående 
skattemessige verdier.

Departementet legger opp til å gi et bunnfradrag på 
konsernnivå basert på antall tonn biomasse. I tillegg til 
at bunnfradraget bidrar til at bare de største aktørene 
betaler grunnrenteskatt, kan det ses på som et sjablong-
fradrag for historiske kjøp av tillatelser. Departementet 
ber om høringsinnspill til to forslag til bunnfradrag på 
henholdsvis 4 000 tonn og 5 000 tonn. Bunnfradraget 
foreslås beregnet som et kronebeløp basert på gjen-
nomsnittlig fortjeneste per kilo i perioden 2016–2020.

Departementet foreslår at grunnrenteskatten på 
havbruk trer i kraft med virkning fra 1. januar 2023.
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Fordeling av inntekter mellom stat og kommune-
sektor

Bruttoprovenyet fra en grunnrenteskatt på havbruk 
med den foreslåtte utformingen anslås til 3,65 mrd. kro-
ner med et bunnfradrag på 5 000 tonn og 3,8 mrd. kroner 
med et bunnfradrag på 4 000 tonn. Departementet legger 
opp til at kommunesektoren skal få et beløp tilsvarende 
halvparten av provenyet fra grunnrenteskatten.

Kommunesektorens andel fordeles gjennom flere 
virkemidler. Produksjonsavgiften, som i dag fordeles til 
kommunesektoren gjennom Havbruksfondet, foreslås 
økt fra om lag 500 mill. kroner til om lag 750 mill. kro-
ner. Havbruksfondet beholdes som fordelingsmekanis-
me. I tillegg vil det foreslås å innføre en naturressurs-
skatt på om lag 750 mill. kroner med tilsvarende grunn-
lag, sats og fordelingsnøkler som produksjonsavgiften, 
men som samtidig inngår i kommunesektorens inn-
tektssystem. Både produksjonsavgiften og naturressurs-
skatten gjøres fradragsberettiget i fastsatt grunnrente-
skatt.

Grunnrenten kan svinge betydelig over tid. Regje-
ringen vil sikre kommunesektoren en gitt andel av 
grunnrenteinntektene, samtidig som det er ønskelig 
med stabilitet i kommunenes inntekter. Produksjons-
avgiften og naturressursskatten vil utgjøre stabile kom-
munale inntekter. I tillegg legges det opp til å gi en ek-
strabevilgning til kommunesektoren i år der grunnren-
ten er høy. Ekstrabevilgningen fordeles etter nøklene i 
rammetilskuddet til kommunene og er basert på grunn-
renten året før. For 2024 anslås det at ekstrabevilgnin-
gen vil bli satt til 325 mill. kroner (gitt et bunnfradrag på 
5 000 tonn) eller 400 mill. kroner (gitt et bunnfradrag på 
4 000 tonn). Samlet får da kommunesektoren om lag 
1 825 mill. kroner eller 1 900 mill. kroner, det vil si 50 
pst. av de anslåtte grunnrenteskatteinntektene for inn-
tektsåret 2023.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Med den foreslåtte innretningen av grunnrente-

skatten og modellen for omfordeling av grunnrente 
mellom staten og kommunesektoren anslås statens på-
løpte inntekter fra grunnrenteskatten i 2023 til om lag 
2 150 mill. kroner, bokført i 2024, gitt et bunnfradrag på 
5 000 tonn. Av dette skal 325 mill. kroner bevilges til 
kommunesektoren i 2024.

Innføring av grunnrenteskatt på havbruk vil inne-
bære økte kostnader i Skatteetaten til utvikling av sys-
temløsning, utarbeidelse av informasjons- og veiled-
ningsmateriell og opplæring av saksbehandlere i 2022. 
Videre vil Skatteetaten ha varige kostnader til informa-
sjon og veiledning, drift av systemløsningen og saksbe-
handling, herunder fastsetting og kontroll. For næringsli-
vet vil regnskapssystemer måtte tilpasses for å sikre riktig 
innberetning av nødvendige opplysninger til skattemel-
dingen. Dette vil påføre næringslivet kostnader.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i , slutter 
seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,  Ve n s -
t r e  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  viser til at regjeringen 
Solberg i revidert nasjonalbudsjett 2020 varslet og i 
statsbudsjettet for 2021 etablerte en ordning med pro-
duksjonsavgift for havbruksnæringen. Dette, i tillegg til 
at nye konsesjoner selges på auksjon, er midler som for-
deles mellom kommunene, fylkeskommunene og stat-
en gjennom Havbruksfondet. Produksjonsavgiften ble 
etablert som et kompromiss etter at Havbruksskatteut-
valget la frem sin rapport i november 2019.

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at regjeringen, 
kort tid etter at Stortinget hadde dette til behandling, fo-
reslår å etablere en grunnrenteskatt på havbruk og har 
sendt et forslag på høring med frist 3. januar 2023 og 
med iverksettelse fra 1. januar 2023. Det er forventet at 
Stortinget vil få saken til behandling våren 2023.

D i s s e  m e d l e m m e r  er svært kritiske til måten 
dette gjennomføres på, og at en hel næring må starte 
inntektsåret 2023 uten å vite omfang og innretning på 
de skattene de skal betale. Dette bryter med den tradi-
sjonen vi har hatt med grundige prosesser, konsekvens-
utredninger og høringer når det foreslås store endringer 
i skattesystemet. D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at 
innspillene så langt har avdekket store svakheter ved 
den modellen som er sendt på høring, blant annet bru-
ken av normpris basert på børs. Det er heller ikke gjort 
en tilstrekkelig vurdering av omfanget og konsekvense-
ne av skatteforslaget og hvordan dette påvirker hele ver-
dikjeden. D i s s e  m e d l e m m e r  støtter derfor ikke re-
gjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det regjeringsut-
nevnte Skatteutvalget skal levere sine anbefalinger i de-
sember. Det ville vært en fordel om større endringer i 
skattesystemet ble basert på en helhetlig vurdering. 
Skatteutvalgets arbeid skulle være et godt utgangspunkt 
for grundige høringsprosesser og en helhetlig gjennom-
gang av skattesystemet, der det er mulig å se næringsbe-
skatningen i sammenheng. D i s s e  m e d l e m m e r  er 
kritiske til det hastverket regjeringen har med å innføre 
grunnrenteskatt på havbruk. Usikkerhet og politisk risi-
ko knyttet til fremtidige skatteregler har bidratt til in-
vesteringsstopp og permitteringer i en av våre viktigste 
eksportnæringer.

D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at det i hørings-
forslaget fra regjeringen er lagt til grunn bruk av norm-
pris ved beregning av grunnrenteskatt på havbruk, og at 
det er forutsatt at dette skal tre i kraft fra 1. januar 2023. 
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Dersom dette gjennomføres, er det en betydelig risiko 
for at oppnådd pris for oppdretter er betydelig lavere 
enn normprisen som legges til grunn for beregning av 
grunnrenteskatt. Forslaget om bruk av normpris har 
ført til at markedet for fastpriskontrakter neste år har 
falt bort, og at svært få tar sjansen på å inngå slike kon-
trakter. Dette går særlig ut over videreforedlingen av 
laks, som er avhengig av langsiktige fastpriskontrakter, 
og mange bedrifter har sendt ut varsel om permitterin-
ger. D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor at regjeringen 
bør klargjøre at prinsippet om normpris ikke skal gjøres 
gjeldende fra 1. januar 2023, slik at fastprismarkedet 
kan fungere som normalt.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen klargjøre at prinsippet 
om normpris ved beregning av skatt på havbruk ikke 
skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2023.»

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at nye 
skatter for havbruksnæringen tidligst kan få virkning 
fra det tidspunktet de endelige forslagene er lagt frem 
for Stortinget, eller at det lages overgangsordninger som 
gir tilstrekkelig forutsigbarhet.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, som avviser regjeringens forslag om innføring 
av grunnrenteskatt på havbruk. D i s s e  m e d l e m m e r
legger til grunn at dette er en særnorsk skatt som særlig 
vil gå ut over distriktskommuner langs kysten og vil gi 
negative ringvirkninger også for andre næringer i dist-
riktene.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til at opp-
drettsnæringa kjennetegnes av høy fortjeneste for eier-
ne, men samtidig skaper store miljøproblemer. D e t t e 
m e d l e m  støtter regjeringas forslag om grunnrente-
skatt for oppdrettsnæringa, og viser til Rødts alternative 
statsbudsjett, der det foreslås å øke naturressursskatten 
med 370 mill. kroner for å øke andelen av inntekten 
som går til kommunene, fra 50 til 60 pst.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  støtter regjeringens forslag om å innføre en 
grunnrenteskatt for oppdrettsnæringa. D e t t e  m e d -
l e m  støtter imidlertid ikke regjeringens forslag til inn-
slagspunkt. Lavere innslagspunkt bør vurderes.

5.4 Grunnrenteskatt på landbasert 
vindkraft

SAMMENDRAG

I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at lo-
kalsamfunn og fellesskapet bør få en rettferdig andel av 
verdiene som skapes ved utnyttelse av fellesskapets na-

turressurser. Regjeringen vil foreslå at det innføres 
grunnrenteskatt på landbasert vindkraft med virkning 
fra og med inntektsåret 2023. En sentral del av forslaget 
vil være at lokalsamfunn som stiller naturressurser til 
disposisjon, skal sikres en andel av grunnrenten. Et for-
slag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft vil bli 
sendt på høring i løpet av høsten 2022. Det tas sikte på å 
fremme forslag for Stortinget i løpet av vårsesjonen 
2023.

Norge har en rekke næringer som kan gi opphav til 
ekstraordinær avkastning (grunnrente), som vannkraft- 
og petroleumsnæringen. Prinsippet om at fellesskapet 
skal ha en andel av avkastningen ved utnyttelsen av fel-
lesskapets naturressurser, har tjent Norge godt. Inntek-
ter fra nøytralt utformede grunnrenteskatter gjør at en 
kan trekke inn mindre av andre skatter og avgifter med 
større samfunnsmessige kostnader. I likhet med petro-
leums- og vannkraftressursene er landbasert vindkraft 
et skatteobjekt som ikke kan flyttes, og som bør utnyttes 
i en tid der mange skattegrunnlag blir mer mobile som 
følge av internasjonalisering.

Regjeringen vil foreslå at det innføres en kontant-
strømskatt på landbasert vindkraft etter modell fra 
vannkraftbeskatningen. Det vil foreslås at den effektive 
skattesatsen settes til 40 pst.

Vurderinger
Vindkraftproduksjon kan gi opphav til grunnrente, 

dels fordi det er en begrenset mengde attraktive vind-
kraftlokaliteter, dels fordi vindkraftproduksjon er kon-
sesjonsbelagt. Om næringen oppnår grunnrente, av-
henger av kostnadsutviklingen og kraftprisen.

I NVEs rapport Langsiktig kraftmarkedsanalyse 
2021–2040 fremgår det at de forventer lite ny vindkraft 
frem mot 2030. Vindkraftnæringen antas det neste ti-
året derfor å være dominert av investeringer foretatt 
med teknologi og kostnadsnivå fra før 2022. Det antas at 
kraftprisene på lang sikt vil være høyere enn det vi har 
sett historisk.

Ifølge NVE har teknologisk utvikling bidratt til en 
vesentlig reduksjon i produksjonskostnadene for land-
basert vindkraft. Omregnet til 2022-kroner har produk-
sjonskostnaden for nye vindkraftanlegg falt fra om lag 
57 øre/kWh i 2012 til om lag 31 øre/kWh i 2021. Kost-
nadsutviklingen har gjort landbasert vindkraft til den 
mest kostnadseffektive kraftteknologien i gjennom-
snitt. Frem mot 2030 forventes produksjonskostnaden 
å falle videre, til om lag 23 øre/kWh.

På oppdrag fra Finansdepartementet har SSB bereg-
net grunnrenten i vindkraftnæringen for årene 2010–
2021. Ifølge beregningene var grunnrenten i vindkraft-
næringen negativ i årene 2010–2020, men positiv i 2021.

Figur 5.2 viser historisk og forventet utvikling i 
kraftprisen og kostnadene for landbasert vindkraft. Fi-
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guren illustrerer at det fremover kan forventes bedre 
lønnsomhet i næringen.

Departementet mener forventet utvikling i kraft-
prisen og kostnadene for landbasert vindkraft indikerer 
vedvarende positiv grunnrente, og at det nå er grunnlag 
for å innføre en grunnrenteskatt.

Nærmere om forslaget
Etter forslaget vil grunnrenteskatteplikten gjelde 

for vindkraftanlegg som er konsesjonspliktige etter 
energiloven, det vil si anlegg som består av flere enn 5 
turbiner eller som har samlet installert effekt på 1 MW 
eller høyere.

Som for vannkraft- og petroleumsselskaper og som 
i forslaget til grunnrenteskatt på havbruk vil det foreslås 
at grunnrenteskatten utformes som en kontantstrøm-
skatt. Den effektive skattesatsen vil bli foreslått satt til 40 
pst.

Skattegrunnlaget vil foreslås fastsatt med utgangs-
punkt i verdien av det enkelte kraftverkets produksjon i 
inntektsåret, inkludert inntekter fra elsertifikater og 
opprinnelsesgarantier, fratrukket driftskostnader, in-
vesteringskostnader, eiendomsskatt og grunnrenterela-
tert selskapsskatt. Departementet vil også foreslå at det 
gis fradrag for historiske investeringer gjennom ordinæ-
re saldoavskrivninger på gjenstående skattemessige ver-
dier.

Som hovedregel skal kraftproduksjonen verdsettes 
til spotmarkedspris time for time. Det legges likevel opp 
til et unntak for kraftproduksjon knyttet til eksisterende
kraftavtaler som er inngått før 28. september 2022, som 
kan verdsettes til kontraktspris. Det vil også vurderes 
unntak for kraft knyttet til nærmere spesifiserte fastpri-
savtaler (tilsvarende det foreslåtte kontraktsunntaket 
for fastprisavtaler i grunnrenteskatten for vannkraft, se 
punkt 5.2.3).

Videre vil det foreslås at eventuell negativ grunn-
renteinntekt fremføres og kommer til fradrag i fremti-
dig positiv grunnrenteinntekt. Departementet mener 
det kan være utfordringer knyttet til å utbetale årlige ne-
gative skatteposisjoner før en ser hvordan grunnrente-
beskatning av vindkraft fungerer.

Fordeling av inntekter mellom stat og kommune-
sektor

På svært usikkert grunnlag anslås bruttoprovenyet 
fra en grunnrenteskatt på landbasert vindkraft til om 
lag 2,5 mrd. kroner påløpt i 2023.

I tråd med Hurdalsplattformen mener regjeringen 
at lokalsamfunn skal få en rettferdig andel av verdiene 
som skapes. Som det fremgår av omtalen i Prop. 1 S 
(2022–2023) for Olje- og energidepartementet punkt 
4.1, fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak ved 
behandlingen av Meld. St. 36 (2020–2021), se Innst. 2 S 
(2020–2021):

«Stortinget ber regjeringen sikre at fremtidige vind-
kraftutbygginger fører til tydelige lokale ringvirkninger, 
blant annet ved at det legges til rette for kommunale 
inntekter.»

Regjeringen legger opp til at kommunesektoren 
skal få halvparten av provenyet fra grunnrenteskatten 
på landbasert vindkraft.

Kommunesektorens andel fordeles gjennom flere 
virkemidler. Produksjonsavgiften, som fordeles til verts-
kommunene uten videre omfordeling, økes fra 1 til 2 
øre/kWh, se punkt 8.7. Regjeringen vil også foreslå å 
innføre en naturressursskatt som inngår i inntektsutjev-
ningen. Naturressursskatten vil foreslås satt til 1,3 øre/
kWh, der 1,1 øre/kWh går til kommunene og 0,2 øre/
kWh går til fylkeskommunene. Både produksjonsavgif-
ten og naturressursskatten gjøres fradragsberettiget i 
fastsatt grunnrenteskatt. De vil dermed normalt sett 
ikke utgjøre noen ytterligere belastning for selskapene.

Grunnrenten kan svinge betydelig over tid. Regje-
ringen vil sikre kommunesektoren en gitt andel av 
grunnrenteinntektene, samtidig som det er ønskelig 
med stabilitet i kommunenes inntekter. Produksjons-
avgiften og naturressursskatten vil til en viss grad utgjø-
re stabile kommunale inntekter. I tillegg vil regjeringen 
foreslå at kommunesektoren gis en ekstrabevilgning i år 
der grunnrenten er høy. Ekstrabevilgningen fordeles et-
ter nøklene i rammetilskuddet til kommunene. For 
2024 anslås det at ekstrabevilgningen vil bli satt til drøyt 
700 mill. kroner, slik at summen av produksjonsavgif-
ten, naturressursskatten og ekstrabevilgningen utgjør 
50 pst. av grunnrenteskatteinntektene for inntektsåret 
2023.

Med dette forslaget anslås de samlede inntektene 
for kommunesektoren for inntektsåret 2023 fra landba-
sert vindkraft til i underkant av 1,3 mrd. kroner (inkl. 
inntektene fra den eksisterende produksjonsavgiften).

Administrative og økonomiske konsekvenser
Med forslaget anslås statens påløpte inntekter fra 

grunnrenteskatten i 2023 til om lag 2 mrd. kroner, som 
bokføres i 2024. Den foreslåtte modellen for fordeling 
av inntekter mellom stat og kommunesektor er hensyn-
tatt i provenyberegningen. Av dette anslås det at drøyt 
700 mill. kroner bevilges ekstra til kommunesektoren i 
2024. Inkludert ekstrabevilgningen utgjør dermed stat-
ens inntekter fra grunnrenteskatten for 2023 i under-
kant av 1,3 mrd. kroner.

Forslaget kan påvirke vindkraftprodusentenes inn-
tekt etter skatt og dermed eiers utbyttegrunnlag.

Innføring av grunnrenteskatt på landbasert vind-
kraft vil innebære økte kostnader i Skatteetaten til ut-
vikling av systemløsning, utarbeidelse av informasjons- 
og veiledningsmateriell og opplæring av saksbehandle-
re i 2023. Videre vil Skatteetaten ha varige kostnader til 
informasjon og veiledning, drift av systemløsningen og 
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saksbehandling, herunder fastsetting og kontroll. For 
vindkraftprodusentene vil regnskapssystemer måtte til-
passes for å sikre riktig innberetning av nødvendige 
opplysninger til skattemeldingen. Dette vil påføre vind-
kraftprodusentene kostnader.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , 
slutter seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g 
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  merker seg at regjeringen fo-
reslår å innføre grunnrenteskatt for landbasert vind-
kraft med virkning fra 1. januar 2023. Det er ennå ikke 
sendt et forslag på høring, og en hel næring må starte 
2023 uten å vite hvilken skatt som skal betales for dette 
inntektsåret. Dette har stor betydning for lønnsomhe-
ten i eksisterende vindkraftanlegg, samtidig som usik-
kerheten gjør at investeringer i nye anlegg blir satt på 
vent på grunn av usikkerheten som er skapt. Det forut-
settes at ikrafttredelse av en eventuell grunnrenteskatt 
for landbasert vindkraft utsettes til Stortinget har hatt 
dette til behandling, eller at det lages overgangsordnin-
ger som gir tilstrekkelig forutsigbarhet. D i s s e  m e d -
l e m m e r  legger videre til grunn at en eventuell 
grunnrenteskatt for vindkraft må være nøytral. D i s s e 
m e d l e m m e r  vil ta endelig stilling til grunnrenteskatt 
for landbasert vindkraft når saken legges frem for Stor-
tinget.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at ny 
grunnrenteskatt for landbasert vindkraft tidligst kan få 
virkning fra det tidspunktet de endelige forslagene er 
lagt frem for Stortinget, eller at det lages overgangsord-
ninger som gir tilstrekkelig forutsigbarhet.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  støtter at 
det innføres en grunnrenteskatt for vindkraft. D e t t e 
m e d l e m  er likevel bekymret for effektene på investe-
ringer, siden den foreslåtte skatten ikke er utformet som 
en reell kontantstrømskatt, slik den er for petroleums-
investeringer og for vannkraft. D e t t e  m e d l e m  er vid-
ere bekymret for effektene den økte kraftbeskatningen 
vil ha for eksisterende vindkraftverk, der investeringene 
er gjort under et annet skattesystem med andre fradrags-
regler, og der inntektene med regjeringens forslag vil bli 
dramatisk redusert.

Videre vil d e t t e  m e d l e m  stille seg sterkt tvilende 
til hvorvidt det anslåtte provenyet fra skatten er i nærhe-
ten av å være realistisk. På d e t t e  m e d l e m s  skriftlige 

spørsmål om hvordan provenyet er beregnet (Doku-
ment 15:476 (2022–2023)), gir departementet en mildt 
sagt lite tillitvekkende og kortfattet forklaring, der det 
ikke blir svart konkret på i hvilken grad omfanget av 
fastpriskontrakter (PPAer) er tatt med i beregningen.

På denne bakgrunn fremmer d e t t e  m e d l e m  føl-
gende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med et forslag til grunnrenteskatt for vindkraft 
der denne er utformet som en reell kontantstrømskatt.»

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med forslag til endringer i grunnrenteskatten for 
vindkraft der det foreslås en overgangsordning for alle-
rede eksisterende kraftverk.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  støtter forslag om innføring av grunnrente-
skatt på vindkraft. D e t t e  m e d l e m  er imidlertid av 
den oppfatning at dette må utredes bedre. Det må sikres 
at det fremdeles er lønnsomhet i mindre vindkraftut-
bygginger i områder med mindre vindressurser, men 
hvor naturinngrep allerede er gjennomført. Det er usik-
kert om regjeringens innslagspunkt for ilegging av 
grunnrenteskatt for næringen er høyt nok. D e t t e 
m e d l e m  er også av den oppfatning at negative skatte-
posisjoner bør utbetales som for grunnrenteskatt på 
olje og gass og vannkraft. D e t t e  m e d l e m  motsetter 
seg derfor innføring av grunnrenteskatt for vindkraft 
slik ordningen er foreslått av regjeringen.

5.5 Petroleumsskatt – reduksjon av 
friinntektssatsen i de midlertidige 
reglene

Petroleumsskatt – reduksjon av friinntektssatsen i 
de midlertidige reglene behandles i Innst. 4 L (2022–
2023) kapittel 17.

5.6 Lovfesting av skattepraksis om 
tidfesting av tilskudd og erstat-
ninger i jordbruket

Lovfesting av skattepraksis om tidfesting av tilskudd 
og erstatninger i jordbruket behandles i Innst. 4 L 
(2022–2023) kapittel 18.

5.7 Grenseoverskridende omorgani-
seringer

Grenseoverskridende omorganiseringer behandles 
i Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 19.
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5.8 Produktavgift på førstehåndsom-
setning av fisk

SAMMENDRAG

Produktavgiften til folketrygden for fiskeri-, hval- og 
selfangstnæringene foreslås satt ned til 2,0 pst., fra 2,1 
pst. i 2022. Det er i hovedsak økningen i førstehåndsom-
setningen som begrunner at satsen bør settes ned. Det 
foreslås enkelte tekniske endringer i avgiftsvedtaket. 
Dette innebærer ingen materiell endring.

Trygdeavgiftssatsen for næringsinntekt er 11,1 pst. 
med regjeringens forslag. Fiskere betaler en trygdeavgift 
på 7,9 pst. med regjeringens forslag. Produktavgiften i 
fiskerinæringen skal, foruten å dekke mellomlegget 
mellom 7,9 pst. og 11,1 pst. i trygdeavgiften, også dekke 
kollektiv medlemspremie til yrkesskadetrygd, kollektiv 
forsikring for tilleggssykepenger for manntallsførte fis-
kere og utgifter i forbindelse med stønad til arbeidsledi-
ge i næringen. Det skal svares produktavgift av all fangst 
fra norskregistrerte fartøy.

I brev av 11. august 2022 tilrår Nærings- og fiskeri-
departementet at produktavgiften senkes til 2,0 pst. i 
2023. Tilrådningen er basert på anslag for førstehånds-
verdien av fisk og pensjonsgivende inntekt samt forven-
tede utgifter i 2023 i ordningene som produktavgiften er 
ment å dekke. Det er også tatt hensyn til innbetalt pro-
duktavgift og utgiftene de seneste årene. I tabell 5.1 an-
gis anslagene som ligger til grunn for fastsettelse av nivå-
et på produktavgiften for 2023.

Det vises til forslag til Stortingets vedtak om pro-
duktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangst-
næringene for 2023.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

6. Eiendomsskatt på grunn 
under kraftlinjer

Eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer 
behandles i Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 20.

7. Merverdiavgift
7.1 Innledning
SAMMENDRAG

Merverdiavgift er en generell avgift på innenlandsk 
forbruk av varer og tjenester. Det beregnes merverdiav-
gift ved innenlandsk omsetning, ved innførsel og ved ut-
tak av varer og tjenester fra avgiftspliktig virksomhet. 
Merverdiavgiften er fiskalt begrunnet, og anslås å gi inn-
tekter på om lag 370 mrd. kroner i 2022.

Den alminnelige merverdiavgiftssatsen er på 25 pst. 
Det er en redusert sats på 15 pst. for næringsmidler og en 
lav sats på 12 pst. for enkelte tjenester som persontrans-
port, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til 
kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrange-
menter.

Merverdiavgiften vedtas av Stortinget for ett år av 
gangen, jf. Grunnloven § 75 bokstav a. Nærmere regler 
om registrering, beregningsgrunnlag, fradragsrett mv. er 
fastsatt i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift 
(merverdiavgiftsloven) og forskrift 15. desember 2009 
nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsfor-
skriften).

Merverdiavgiften beregnes i alle omsetningsledd. 
Registrerte virksomheter har rett til å fradragsføre inn-
gående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester 
som er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Fra-
dragsretten medfører at avgiften ikke belastes de avgifts-
pliktige virksomhetene. Merverdiavgiften blir dermed 
en skatt på forbruk.

Enkelte varer og tjenester er unntatt fra den generel-
le merverdiavgiftsplikten. Det vil si at det ikke skal be-
regnes utgående merverdiavgift, og at det heller ikke er 
fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffel-
ser til virksomheten.

En del varer og tjenester er fritatt for merverdiavgift, 
såkalt nullsats. Det skal da ikke beregnes utgående mer-
verdiavgift av omsetningen, men den avgiftspliktige har 
fradragsrett for inngående merverdiavgift på varer og 
tjenester som anskaffes til bruk i virksomheten. Fritak 
for merverdiavgift gjelder for eksempel bøker, aviser og 
tidsskrift. Dersom inngående merverdiavgift overstiger 
utgående, skal overskytende inngående merverdiavgift 
utbetales. Fritak ved omsetning av varer og tjenester til 
forbruk i Norge innebærer dermed en indirekte støtte 
via merverdiavgiftssystemet.

Merverdiavgift ved internasjonal handel bygger på 
destinasjonsprinsippet, som innebærer at det landet 
hvor forbruket skjer, har beskatningsretten. Prinsippet 
innebærer videre at det beregnes merverdiavgift ved 
innførsel, men ikke ved eksport.

Merverdiavgiften skal være mest mulig nøytral og gi 
minst mulig vridninger i økonomien, samtidig som sta-
ten sikres stabile inntekter. De administrative kostnade-
ne ved innkreving og innbetaling bør være lavest mulig 
både for de næringsdrivende og Skatteetaten. Det tilsier 
at antall fritak og særordninger begrenses.

Merverdiavgiften er blitt en viktig inntektskilde for 
land over hele verden. Der det på slutten av 1960-tallet 
var mindre enn ti stater som hadde et merverdiavgifts-
system, er merverdiavgiften i dag en sentral inntektskil-
de i over 170 land. I OECD-landene utgjør nå merver-
diavgiftsinntektene i gjennomsnitt 20 pst. av samlede 
skatteinntekter.
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KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i , slutter 
seg til regjeringens forslag til stortingsvedtak om mer-
verdiavgift for 2023.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  fra Høyre viser til sitt 
alternative statsbudsjett for 2023 og foreslår å øke inn-
slagspunktet for merverdiavgift på elbiler fra 500 000 til 
600 000 kroner. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at dette 
gjør at flere typiske familiebiler med god rekkevidde 
blir unntatt fra merverdiavgift, og at det vil bidra til at 
flere kan velge å gå fra en fossil bil til en elektrisk. Målet 
om å kun selge nullutslippspersonbiler i 2025 ligger fast, 
og det er viktig å tilpasse virkemiddelbruken for å nå 
dette målet.

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår ordinær merver-
diavgift på bøker. Bøker er et av få områder som er unn-
tatt fra merverdiavgift i dag. Fritak i merverdiavgift er 
normalt et lite målrettet virkemiddel. D i s s e  m e d -
l e m m e r  foreslår å redusere skattene på alminnelige 
inntekter og styrke folks privatøkonomi, slik at flere får 
bedre råd. Samtidig styrkes innkjøpsordningen for bib-
liotekene i Høyres alternative statsbudsjett.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, der det foreslås at merverdiavgiften på mat 
skal halveres. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at dette vil 
bidra til å redusere inflasjonen og dermed presset på vi-
dere renteøkning. Samtidig vil det sørge for mindre 
økonomisk press på husholdningene.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til at den 
lave satsen for merverdiavgift gjelder for blant annet 
kollektivtransport, kino og museer, og at den under re-
gjeringen Solberg ble økt fra 8 pst. til 12 pst. D e t t e 
m e d l e m  viser til at Rødt er kritisk til flate avgifter som 
merverdiavgiften, som rammer usosialt siden de utgjør 
en relativt større del av inntektene for folk med lave 
inntekter. Den lave satsen er i tillegg knyttet til aktivite-
ter som kan sies å være miljøvennlige, slik som kul-
turopplevelser og kollektivtransport. D e t t e  m e d l e m
mener økningen de siste årene har vært dårlig forde-
lings- og miljøpolitikk, og viser til Rødts alternative 
statsbudsjett, der satsen foreslås redusert til 8 pst.

D e t t e  m e d l e m  mener at det i møte med miljø- 
og klimaproblemer er viktig å redusere unødvendig for-
bruk, og for mange typer varer vil det være mer miljø-
vennlig å reparere enn å kjøpe nytt. D e t t e  m e d l e m
viser til Rødts alternative statsbudsjett, som inneholder 
forslag om å fjerne merverdiavgift på reparasjoner av 
tekstiler, husholdningsvarer og elektronikk, for på den 

måten å legge til rette for økt bruk av reparasjoner og 
samtidig begrense forbruksveksten.

D e t t e  m e d l e m  viser videre til Rødts alternative 
statsbudsjett, der det foreslås å fjerne merverdiavgiften 
for norskproduserte frukt og grønnsaker, et tiltak som 
kan bidra både til å styrke den norske selvforsyningsgra-
den og til økt inntak av frukt og grønnsaker.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, hvor det foreslås en-
kelte endringer i merverdiavgiften. Det foreslås innført 
merverdiavgift på kraft i Nord-Norge og ikke å innføre 
merverdiavgift på kjøp av elbiler.

D e t t e  m e d l e m  viser til at å fjerne fritaket for 
elektroniske nyhetstjenester i merverdiavgiftsloven § 6-2 
innebærer at man forlater prinsippet om plattformnøy-
tralitet som Stortinget la til grunn i 2015, da fritaket avis-
ene alltid har hatt, ble gjort plattform- og teknologinøy-
tralt. Dette prinsippet er av stor betydning for medienes 
mulighet til omstilling og innovasjon og evnen til å nå ut 
til publikum, særlig yngre generasjoner som i stor grad 
baserer seg på lyd og levende bilder.

D e t t e  m e d l e m  er bekymret for dette forslaget og 
mener regjeringen heller burde beholdt fritaket og 
adressert de utilsiktede konsekvensene knyttet til TV-
distributørenes salg av TV-kanalpakker med utenlands-
ke nyhetskanaler som ikke er rettet mot et norsk publi-
kum.

D e t t e  m e d l e m  viser til innspill til finanskomite-
en fra Mediebedriftenes Landsforening,hvor det frem-
kommer at dette kan gjøres gjennom å presisere fritaket 
for elektroniske nyhetstjenester til å gjelde for nyhets-
tjenester som er særlig rettet mot norske forhold eller et 
norsk publikum.

Videre viser d e t t e  m e d l e m  til sitt alternative 
statsbudsjett, hvor det foreslås å opprettholde avgiftsfri-
taket, men begrense det til å gjelde nyhetstjenester som 
er særlig rettet mot norske forhold eller et norsk publi-
kum.

På denne bakgrunn fremmer d e t t e  m e d l e m  føl-
gende forslag:

«Stortinget ber regjeringen avgrense fritaket i mer-
verdiavgiften for elektroniske nyhetstjenester til å gjel-
de for nyhetstjenester som er særlig rettet mot norske 
forhold eller et norsk publikum.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til eget alternativt statsbudsjett, hvor det 
foreslås en rekke endringer i mva. D e t t e  m e d l e m
fremmer der forslag om å fjerne moms på
–   frukt og grønt
–   økologisk mat
–   gjenbruk og reparasjoner av klær og sko, hushold-

nings- og fritidsvarer
–   persontransport med unntak av flyreiser
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–   reparasjon av elektronikk
–   elsykler

D e t t e  m e d l e m  fremmer videre i alternativt 
statsbudsjett forslag om fritak for moms på elektriske 
motorbåter, elektriske båtbatterier og elektriske småfly.

D e t t e  m e d l e m  fremmer i alternativt statsbud-
sjett forslag om å redusere lav momssats fra 12 til 10 pst.

D e t t e  m e d l e m  foreslår videre i alternativt stats-
budsjett å øke moms på vanlige kjøttvarer fra 15–25 pst. 
og øke moms på brus og godteri. Moms på flyreiser fore-
slås økt til generell sats på 25 pst. D e t t e  m e d l e m  øns-
ker også å reversere regjeringens forslag om å innføre 
moms på den delen av elbilers pris som overstiger 
500 000 kroner.

D e t t e  m e d l e m  vil også å reversere regjeringens 
forslag om å fjerne momsfritak for elektroniske nyhets-
tjenester.

7.2 Mva.-fritaket for elektriske kjøre-
tøy – oppfølging av anmodnings-
vedtak

Endring av merverdiavgiftsfritaket for elektriske 
kjøretøy – oppfølging av anmodningsvedtak nr. 829 
(2021–2022) behandles i Innst. 4 L (2022–2023) punkt 
21.2.

7.3 Elektroniske nyhetstjenester
Forslaget om å avvikle fritaket for elektroniske ny-

hetstjenester i merverdiavgiftsloven § 6-2 behandles i 
Innst. 4 L (2022–2023) punkt 21.3.

7.4 Generell merverdiavgiftsplikt på 
salg av fjernleverbare tjenester 
fra utlandet

Generell merverdiavgiftsplikt på salg av fjernlever-
bare tjenester fra utlandet behandles i Innst. 4 L (2022–
2023) punkt 21.4.

7.5 Tidfesting av merverdiavgift ved 
bygge- og anleggsvirksomhet og 
verftsindustri – oppfølging av 
anmodningsvedtak

Stortinget fattet følgende anmodningsvedtak ved 
behandlingen av Dokument 8:116 S (2020–2021), se 
Innst. 348 S (2020–2021):

«Vedtak 849: Stortinget ber regjeringen foreta nød-
vendige forskrifts- og/eller regelendringer slik at innbe-
retning og betaling av merverdiavgift ved bygge- og 
anleggsvirksomhet suspenderes inntil omtvistede krav 
er avklart, og komme tilbake med nødvendig budsjett-

messig oppfølging snarest og senest i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2022.»

I statsbudsjettet for 2022 ble det redegjort for en ord-
ning med utsatt tidfesting av merverdiavgift ved bygge- 
og anleggsvirksomhet og verftsindustri. I Innst. 3 S (2021–
2022) punkt 14.9 tar komiteen omtalen til orientering.

Finansministeren har i svar 24. november 2021 på 
spørretimespørsmål 18. november 2021 uttalt at han er 
innstilt på å finne en løsning på saken i tråd med Stor-
tingets vedtak. I finansministerens svar på spørsmål 
2402 til skriftlig besvarelse ble det uttalt at statsråden vil 
komme tilbake med en sak når prosessen med EFTAs 
overvåkningsorgan (ESA) er avklart, enten ved at ESA 
har truffet et vedtak i saken eller ved at det er utredet en 
løsning som innebærer at det ikke er behov for godkjen-
nelse fra ESA.

På bakgrunn av dialog med ESA er det departemen-
tets vurdering at det vil være krevende å forene en ord-
ning som bare skal gjelde enkelte næringer, for eksem-
pel bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri, med 
statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Departementet har 
vurdert andre alternative utforminger av en ordning 
som ivaretar de hensyn som ligger til grunn for anmod-
ningsvedtaket. Departementet har derfor samtidig med 
fremleggelsen av budsjettet sendt på høring en alterna-
tiv ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift 
knyttet til fordringer som har sitt grunnlag i tilvirk-
ningskontrakter. En slik ordning basert på objektive 
(horisontale) kriterier i stedet for en ordning begrenset 
til bygge- og anleggsvirksomhet er mindre krevende å 
forene med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Etter 
departementets vurdering vil det ikke være nødvendig å 
notifisere en slik ordning før den settes i kraft. Departe-
mentet tar derfor sikte på at ordningen kan tre i kraft fra 
1. januar 2023.

Tilvirkningskontrakter gjelder noe mer enn bare 
kjøp av en ferdigprodusert vare eller tjeneste. Den som 
er forpliktet til å levere etter kontrakten (tilvirker) skal 
utvikle, prosjektere eller tilvirke et konkret formuesob-
jekt for bestilleren. Hva som skal tilvirkes, reguleres av 
kontrakten. Tilvirkningskontrakter regulerer et nærme-
re rettsforhold mellom partene.

Skatteloven § 14-5 tredje ledd har bestemmelser 
om tidfesting av tilvirkningskontrakt som ikke er full-
ført. Bestemmelsen innebærer at fortjenesten av en til-
virkningskontrakt først skal tas til inntekt (tidfestes) ved 
ferdigstillelse, uavhengig av den regnskapsmessige be-
handlingen.

Skatteloven har ikke noen nærmere definisjon av 
hva som menes med tilvirkningskontrakt. Privatrettslig 
omfatter uttrykket i alminnelighet kontrakter som gjel-
der framstilling av fysiske eiendeler, og hvor selgeren 
står for anskaffelsen av materialer o.l.
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En ordning med utsatt tidfesting av omtvistede krav 
for merverdiavgift knyttet til tilvirkningskontrakter, 
hvor tilvirkningskontrakt gis samme innhold som etter 
skatteloven § 14-5 tredje ledd, vil trolig omfatte en ve-
sentlig del av kontraktene innenfor bygge- og anleggs-
virksomhet. Etter skatteloven er tilvirkningskontrakter 
avgrenset mot kontrakter uten fastpriselement og rene 
tjenesteoppdrag. Dette vil innebære at enkelte krav i 
bygge- og anleggsbransjen faller utenfor virkeområdet 
for en slik bestemmelse. Departementet antar imidler-
tid at de fleste kontrakter som inngås hvor det påligger 
en «hoppeplikt», som Stortinget og aktører i næringen 
har fremhevet som vesentlig for behovet for en særregel 
om omtvistede krav, vil omfattes.

En ordning knyttet opp mot tilvirkningskontrakt 
vil innebære at også slike kontrakter utenfor bygge- og 
anleggsvirksomhet vil omfattes. I omtalen av en slik 
ordning i statsbudsjettet for 2022 viste departementet 
til at «tvist om sluttoppgjøret i kontraktsforhold av en 
viss varighet og størrelse, ikke er unikt for bygge- og an-
leggsbransjen». Det vil også være slik at en næringsdri-
vende som kommer i en situasjon der et krav er omtvis-
tet, vil ha de samme likviditetsutfordringer som en en-
treprenør i bygge- og anleggsbransjen, uavhengig av 
bakgrunnen for at kravet har oppstått. Nøytralitet- og li-
kebehandlingshensyn tilsier etter departementets vur-
dering at en slik ordning også omfatter krav utenfor byg-
ge- og anleggsvirksomhet.

Ut over at ordningen knyttes opp mot fordringer 
som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter og ikke til 
bygge- og anleggsbransjen, bygger forslaget i høringsno-
tatet på de samme vilkårene som den ordningen som 
det ble redegjort for i Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, av-
gifter og toll 2022. Dette gjelder for eksempel vurderin-
gen av når et krav er å anse som omtvistet, når det ikke 
lenger er omtvistet og avgrensning av ordningen når 
kontrakten består mellom nærstående parter.

Utsatt innbetaling av merverdiavgift innebærer et 
rentetap for staten og øker sannsynligheten for mang-
lende innbetaling. I noen tilfeller kan for eksempel en-
treprenøren ha blitt betalingsudyktig innen det senere 
faktureringstidspunktet. Økt sannsynlighet for mang-
lende innbetaling innebærer at statens merverdiavgifts-
inntekter forventes å gå ned. På usikkert grunnlag antas 
det at forslaget samlet vil gi et årlig provenytap på om 
lag 100 mill. kroner.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.
Ko m i t e e n  slutter deg til regjeringens forslag.

8. Særavgifter
8.1 Innledning
SAMMENDRAG

Særavgifter ilegges nærmere bestemte varer og tje-
nester mv. og er hovedsakelig begrunnet i å skaffe staten 
inntekter, dvs. at de er fiskalt begrunnet. I tillegg kan 
særavgiftene bidra til å prise samfunnets kostnader ved 
bruk av for eksempel helse- og miljøskadelige produkt-
er. Avgifter på klimagassutslipp er sammen med delta-
kelse i det europeiske kvotesystemet hovedvirkemidle-
ne i norsk klimapolitikk. Inntektene fra særavgiftene går 
til statskassen uten noen form for øremerking. De fleste 
særavgiftene legges på varer, og avgiften betales av pro-
dusent og importør. Dette medfører at avgiftene kreves 
opp til lave administrative kostnader.

Særavgiftene og fritak for avgift vedtas av Stortinget 
i plenum for ett år av gangen, jf. Grunnloven § 75 bok-
stav a. Nærmere bestemmelser om avgiftsgrunnlag, -be-
regning og -fritak mv. er fastsatt i forskrifter med hjem-
mel i særavgiftslover, blant annet lov 19. mai 1933 nr. 11 
om særavgifter og lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter ved-
rørende motorkjøretøyer og båter. CO2-avgiften på sok-
kelen oppkreves etter lov 21. desember 1990 nr. 72 om 
avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kon-
tinentalsokkelen.

Mange særavgiftsvedtak har henvisninger til be-
stemmelser i tolloven. Henvisningene anses overflødige 
og foreslås ikke videreført. Det blir dermed ikke nød-
vendig å oppdatere henvisningene når gjeldende tollov 
erstattes av vareførselsloven og tollavgiftsloven. Ved et 
eventuelt behov kan henvisningene tas inn i forskrift. 
Det foreslås også å endre ordlyden i fritakene for provi-
ant og utsalg på lufthavn. Dette innebærer ingen mate-
riell endring.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering og viser til 
merknader nedenfor.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  mener at det norske særavgiftsnivået er for 
høyt sammenliknet med våre naboland og skal reduse-
res. D i s s e  m e d l e m m e r  viser i denne forbindelse til 
Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, der det 
fremmes forslag om at regjeringen skal legge frem en 
Stortingsmelding om særavgifter i løpet av 2023.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  foreslår i alternativt statsbudsjett å innføre en 
avgift på 10 kroner på fossil plastemballasje og 5 kroner 
per kg resirkulert plast.
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8.2 Avgift på alkohol
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se 
forslag til avgiftsvedtak § 1. Tabell 1.11 viser avgiftssatse-
ne for alkoholholdige drikkevarer for 2022 og forslag til 
satser for 2023.

Avgiften skal skaffe staten inntekter og bidra til å re-
dusere forbruket av alkohol, og dermed begrense de hel-
semessige skadene fra bruk av alkohol. Høye avgifter på 
alkohol kan imidlertid føre til økt grensehandel, tax 
free-handel, hjemmeproduksjon og smugling. Slik ure-
gistrert omsetning svekker kontrollen med forbruket, 
og innebærer tap av avgiftsinntekter.

Avgiften på alkoholholdige drikkevarer er inndelt i 
tre grupper. Den første omfatter brennevinsbaserte 
drikkevarer over 0,7 volumprosent alkohol, den andre 
annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 volum-
prosent alkohol, mens gruppe tre omfatter annen alko-
holholdig drikk til og med 4,7 volumprosent alkohol. 
Avgiftsgruppene omtales som henholdsvis brennevin, 
vin og øl.

Avgiftene på brennevin og vin avhenger av alko-
holinnholdet. Vin og øl over 4,7 volumprosent (sterkøl) 
har samme avgiftssats per volumprosent per liter. Bren-
nevin har høyere avgiftssats per volumprosent per liter 
enn de øvrige alkoholholdige drikkevarene.

Alkoholholdig drikk med alkoholinnhold til og 
med 0,7 volumprosent ble tidligere avgiftsberegnet et-
ter regelverket for alkoholfrie drikkevarer. Avgift på al-
koholfrie drikkevarer ble opphevet 1. juli 2021. Alko-
holholdig drikk med alkoholinnhold til og med 0,7 vo-
lumprosent er etter dette avgiftsfri, jf. avgiftsvedtaket 
§ 1.

Avgift på brennevin og vin mv.
Figur 8.1 viser utviklingen i reelt avgiftsnivå for 

brennevin, vin og sterkøl fra 2000 til 2022. Bortsett fra en 
økning på 5 pst. ut over prisjustering i 2011, har avgifte-
ne gått ned eller vært stabile i perioden 2000–2020. I 
2021 ble avgiftene på vin og sterkøl redusert med 10 pst. 
reelt.

Figur 8.2 viser omfanget av den registrerte omset-
ningen av brennevin og vin, det vil si salg gjennom Vin-
monopolet og serveringssteder. I tillegg foregår det ure-
gistrert omsetning i form av avgiftsfritt salg på lufthavn 
mv. (tax free), grensehandel, smugling og hjemmepro-
duksjon. Omfanget av dette er usikkert. Den registrerte 
omsetningen av brennevin og vin var på et høyt nivå i 
2020 og 2021 som følge av smittevernstiltakene under 
pandemien, særlig reiserestriksjonene.

Avgift på øl mv.
Avgift på sterkøl (øl med alkoholstyrke over 4,7 vo-

lumprosent) skal beregnes med samme sats som vin. Øl 

fra små bryggerier ilegges redusert avgift. De reduserte 
satsene gjelder gjæret alkoholholdig drikk med alkohol-
styrke over 3,7 volumprosent til og med 4,7 volumpro-
sent.

Figur 8.3 viser utviklingen i avgiftssatsene på øl fra 
2000 til 2022. Det reelle avgiftsnivået ble noe redusert 
fra 2002 til 2010. I 2011 ble avgiften økt med 5 pst. ut 
over prisjustering. Siden 2011 har avgiften vært reelt 
uendret, frem til avgiften ble redusert med 10 pst. reelt i 
2021.

Figur 8.4 viser utviklingen i omsetning av øl i perio-
den 2000 til 2021. Omsetningen av pils (øl med alko-
holinnhold over 3,7 volumprosent opp til og med 4,7 
volumprosent) var på et høyt nivå i 2020 og 2021. Øk-
ningen må ses i sammenheng med smitteverntiltakene 
som ble innført som følge av pandemien, særlig reise-
restriksjonene.

Forenklet fortolling
Alkoholholdige varer og tobakksvarer som reisende 

innfører til personlig bruk i tillegg til avgiftsfri kvote, for-
tolles etter satser som er fastsatt i forskrift, såkalt forenk-
let fortolling. For 2023 prisjusteres avgiftssatsene.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet 
fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens for-
slag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, der det blir foreslått å 
fjerne taxfree-ordningen fra 1. juli 2023.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  foreslår i sitt alternative statsbudsjett å avvik-
le taxfree-ordningen og halvere kvoten for alkohol og 
tobakk.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis alternative stats-
budsjett og sin hovedmerknad under punkt 2.3.2 i 
denne innstillingen, der det foreslås å øke alkoholavgif-
tene på øl og vin med 20 pst. og for brennevin med 10 
pst., for å bidra til inndekning og for å redusere alkohol-
forbrukets sosiale og helsemessige skadevirkninger.

D e t t e  m e d l e m  viser til at forbruket av alkohol 
gir samfunnsøkonomiske kostnader som ikke gjenspei-
les i markedsprisene. Kostnadene omfatter helseutgifter 
som dekkes av fellesskapet, og ulike ulemper for andre 
enn de som bruker alkohol. Forbrukerne ignorerer eller 
tar ikke nødvendigvis tilstrekkelig hensyn til uheldige 
virkninger av forbruket sitt. D e t t e  m e d l e m  viser til 
at alkoholavgiftene bidrar til at prisene på disse produk-
tene i større grad inkluderer kostnadene bruken inne-
bærer for samfunnet.
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D e t t e  m e d l e m  viser til at alkoholavgiftene for øl 
og vin med denne økningen reelt sett fortsatt vil være 
noe lavere enn hva Særavgiftsutvalget (NOU 2007:8) 
mente var det faglig riktige nivået, gitt alkoholforbru-
kets betydelige samfunnsøkonomiske skadevirkninger.

D e t t e  m e d l e m  viser videre til forslaget i Kristelig 
Folkepartis alternative statsbudsjett om å halvere inn-
førselskvoten for alkohol. Den avgiftsfrie kvoten blir 
med dette forslaget redusert til 0,5 liter brennevin, 0,75 
liter vin og 1 liter øl.

D e t t e  m e d l e m  viser til at innførselskvotene bi-
drar til økt tilgjengelighet og forbruk av alkohol og der-
med til økte samfunnsøkonomiske kostnader fordi for-
bruket har negative sosiale og helsemessige effekter. 
Taxfree-utsalg på lufthavner og fergenes adgang til å 
proviantere avgiftsfritt for salg ombord gjør at kostna-
dene for fly- og fergeselskap og billettprisene for passa-
sjerer er lavere enn de ville vært uten en slik ordning, og 
medfører økt reiseaktivitet og høyere utslipp. D e t t e 
m e d l e m  viser til at en innstramming i kvoten for rei-
segods for alkoholvarer kan redusere grensehandelen, 
gi en mer konsistent alkoholpolitikk med reduserte 
samfunnsøkonomiske kostnader og være gunstig for 
miljø og klima. D e t t e  m e d l e m  viser til at Kristelig 
Folkeparti prioriterer effektivitetsfremmende miljø- og 
helseavgifter og dernest godt utformede grunnrente-
skatter, slik at finansieringsbehovet fra vridende skatter 
som svekker verdiskaping og sysselsetting, blir redusert.

8.3 Avgift på tobakksvarer mv.
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se 
forslag til avgiftsvedtak § 1. Tabell 1.11 viser avgiftssatse-
ne for tobakksvarer for 2022 og forslag til satser for 2023. 
Regjeringen foreslår å halvere kvoten for tobakksvarer 
som kan innføres som reisegods.

Avgiften skal skaffe staten inntekter og bidra til å re-
dusere forbruket av tobakksvarer og dermed de helse-
messige skadene fra bruk av tobakksvarer. Høye avgifter 
kan imidlertid føre til økt grensehandel, tax free-handel 
og smugling.

Figur 8.5 viser utviklingen i de reelle avgiftssatsene 
på tobakksvarer fra 2000 til 2022. Avgiftssatsene på siga-
retter, sigarer og røyketobakk økte med 5 pst. ut over 
prisjustering i 2010 og 2011. For snus og skrå ble satsene 
økt ut over prisjustering hvert år i perioden 2008 til 
2011. I 2021 ble avgiften på snus redusert med 25 pst. re-
elt. Fra 1. januar 2022 ble satsene på alle tobakksvarer 
økt med 5 pst. ut over prisjustering.

Figur 8.6 viser utviklingen i registrert salg av to-
bakksvarer fra 2000 til 2021. Figuren viser en nedgang i 
omsetningen av sigaretter og røyketobakk i perioden. 
Av figuren går det også frem at det har vært en større re-
duksjon i salg av røyketobakk enn av sigaretter. Omset-

ningen av snus har steget kraftig siden 2000. Den regist-
rerte omsetningen av tobakksvarer var høy i 2020 og 
2021 som følge av smittevernstiltakene under pandemi-
en, særlig reiserestriksjonene. I tillegg til den registrerte 
omsetningen foregår det uregistrert omsetning i form 
av grensehandel, avgiftsfritt salg på lufthavn mv. (tax 
free) og smugling. Av nordmenns totale forbruk av siga-
retter og snus, indikerer tall fra Folkehelseinstituttet at 
om lag 40 pst. kommer fra uregistrerte kilder.

Endring av kvoten for avgiftsfritt reisegods – 
tobakksvarer til personlig forbruk

Det er fastsatt kvoter for hvor mye alkohol og to-
bakk til personlig bruk som kan innføres avgiftsfritt som 
reisegods. Den avgiftsfrie kvoten for alkohol er 1 liter 
brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl. Brennevinskvoten 
kan byttes i 1,5 liter vin eller øl, mens vinkvoten kan byt-
tes i øl liter for liter. Den avgiftsfrie kvoten for to-
bakksvarer er 200 sigaretter eller 250 gram andre to-
bakksvarer (for eksempel snus eller rulletobakk) og 200 
sigarettpapir. Tobakkskvoten omfatter også væske med 
nikotin til e-sigaretter og andre nikotinvarer.

Varer som innføres som reisegods kan være kjøpt 
med eller uten avgifter i utlandet, på ferger og fly i uten-
riks fart eller på tax free-utsalg på lufthavn ved ankomst 
til eller avgang fra Norge.

Tolletaten kan gi tillatelse til å drive avgiftsfritt ut-
salg på norsk lufthavn med internasjonal status (tolla-
ger C). Per i dag er det 15 slike tillatelser. Tax free ved an-
komst på norsk lufthavn ble tillatt fra 1. juli 2005, jf. Bud-
sjett-innst. S nr. 1 (2004–2005). På avgiftsfritt utsalg på 
lufthavn kan det legges inn følgende varer (tax free-va-
rer):
–   alkoholholdig drikk over 0,7 volumprosent
–   sigaretter i hele kartonger
–   andre tobakksvarer i originalpakninger
–   sjokolade- og sukkervarer
–   parfyme, kosmetikk mv.

Tax free-varene selges uten merverdiavgift, sær-
avgift og toll. Ordningen er derfor et unntak fra hoved-
regelen om at alle varer som omsettes i eller innføres til 
Norge, skal beskattes. Til den enkelte reisende kan det 
på tax free-utsalg på lufthavn bare selges varer til per-
sonlig bruk innenfor kvoten for avgiftsfri innførsel av 
reisegods. Vilkår for avgiftsfri innførsel er at den reisen-
de har oppholdt seg i utlandet i minst 24 timer, og at 
verdien av varer som innføres avgiftsfritt, ikke oversti-
ger 6 000 kroner. Alkohol- og tobakksvarer er unntatt 
fra verdigrensen.

Fartøy og luftfartøy som forlater Norge kan provian-
tere varer avgiftsfritt til bruk og salg om bord. Tollmyn-
dighetene kan begrense varemengden som kan provi-
anteres. På ferger i regelmessig rutetrafikk mellom hav-
ner i Danmark, Sverige, Finland skal salg av tax free-va-
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rer til den enkelte reisende begrenses til kvoten for av-
giftsfritt reisegods.

EU opphevet tax free-ordningen for reiser mellom 
EU-landene i 1999, og adgangen til å kjøpe tax free gjel-
der i dag kun ved reiser til og fra tredjeland. Mellom EU-
land er det betydelig høyere kvoter for innførsel av alko-
hol- og tobakksvarer til eget bruk enn inn til Norge, men 
ordningen gjelder bare varer som er beskattet.

Forbruk av alkohol og tobakk medfører kostnader 
for samfunnet som ikke gjenspeiles i markedsprisene, 
og avgiftene bidrar også til at disse kostnadene i større 
grad reflekteres i forbrukerprisene. Kvotene for avgifts-
fritt reisegods til personlig bruk bidrar til økt tilgjenge-
lighet og forbruk av alkohol og tobakk, og dermed til 
økte samfunnsøkonomiske kostnader ved at forbruket 
har negative virkninger på folkehelsen. Kvotene gir også 
et provenytap for staten.

For innenlandske forhandlere av alkohol, tobakk, 
sjokolade- og sukkervarer, parfyme mv., innebærer tax 
free-salg en konkurranseulempe. Videre innebærer slik 
handel subsidiering av utenlandsreiser, noe som er 
uheldig for klima og miljø. Grønn skattekommisjon 
(NOU 2015:15) anbefalte av miljøhensyn å oppheve ad-
gangen til å innføre alkohol og tobakk avgiftsfritt. Tax 
free-utsalg på lufthavn og fergenes adgang til å provian-
tere avgiftsfritt for salg ombord gjør at kostnadene for 
fly- og fergeselskap og billettprisene for passasjerer er la-
vere enn de ville vært uten en slik ordning, og medfører 
økt reiseaktivitet og høyere utslipp. Utvalget «Norge 
mot 2025» (NOU 2021:4) anbefalte også å avvikle tax 
free-ordningen og begrunnet dette blant annet med at 
ordningen undergraver det norske avgiftssystemet og 
den norske alkohol- og tobakkspolitikken.

Ordningen med tax free-utsalg på lufthavner har 
stor betydning for Avinors økonomi og bidrar til å finan-
siere drift og investeringer ved Avinors flyplasser. I 2019, 
som er siste normalår før pandemien, utgjorde Avinors 
inntekter fra tax free-omsetningen om lag 2,9 mrd. kro-
ner, det vil si rundt 25 pst. av Avinors samlede inntekter.

Samlet sett er det gode grunner til å stramme inn på 
kvoten for reisegods til personlig bruk. Regjeringen fo-
reslår å halvere den avgiftsfrie kvoten av tobakksvarer til 
100 sigaretter eller 125 gram andre tobakksprodukter 
og 100 sigarettpapir. I forslaget inngår også en halvering 
av kvotene for væske med nikotin til e-sigaretter og and-
re nikotinvarer. Det foreslås at endringene begrenses til 
kvoten for reisegods og hva som kan selges på tax free-
utsalg på lufthavn ved ankomst til Norge. Det foreslås 
ikke endring i hva som kan selges til den enkelte reisen-
de på tax free-utsalg ved avreise på lufthavn eller på fer-
ger i utenlandstrafikk, men den reisende må forholde 
seg til ny kvote for reisegods når tobakksvarer skal inn-
føres til Norge. Tax free-salget av tobakksvarer ved an-
komst utgjør en begrenset del av tax free-omsetningen 
på Avinors lufthavner. Det er ikke praksis fra tidligere å 

kompensere Avinor for mindre endringer i kvotene. 
Innstramming i kvoten for reisegods mv. til personlig 
bruk som foreslås gjelder også dersom tobakksvaren er 
kjøpt avgiftslagt i utlandet (grensehandel mv.). End-
ringen vil dermed bidra til å redusere grensehandelen, i 
tråd med Hurdalsplattformens punkt om å «foreslå 
konkrete tiltak som reduserer grensehandelen». En slik 
innstramming vil også øke statens avgiftsinntekter.

Konvensjon 4. juni 1954 om tollettelser for turister 
pålegger avtalepartene å åpne for toll- og avgiftsfri inn-
førsel av blant annet 200 sigaretter eller 250 gram andre 
tobakksvarer. Av hensyn til denne konvensjonen kan 
innstrammingen i reisekvoten for tobakksvarer ikke 
omfatte turister. Konvensjonen regulerer imidlertid 
ikke volumet avgiftslagte varer som må selges på tax 
free-utsalg på lufthavner ved ankomst til Norge. For tax 
free-utsalg på lufthavn ved ankomst til Norge foreslår 
departementet derfor at innstrammingen også gjelder 
ved salg til turister.

Provenygevinsten av å halvere kvotene for to-
bakksvarer som kan innføres som reisegods til personlig 
bruk anslås til om lag 800 mill. kroner påløpt og 700 
mill. kroner bokført i 2023. Endringene berører både av-
gift på tobakksvarer mv. og merverdiavgiften. Innstram-
ming i kvoten for reisegods for tobakksvarer kan redu-
sere grensehandelen, gir en mer konsistent tobakkspo-
litikk og kan være gunstig for miljø- og klima.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , slutter seg til regjeringens 
forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  foreslår 
i sitt alternative statsbudsjett å øke tobakksavgiftene på 
tobakksvarer utenom snus og e-sigaretter med fem pst. 
ut over regjeringens forslag. Dette medfører en inntekts-
økning på 205 mill. kroner i 2023. Høyere tobakksavgift 
kan redusere forbruket av tobakk. D i s s e  m e d l e m -
m e r  slutter seg ellers til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, som avviser forslaget om å halvere kvoten for 
tobakksvarer som kan innføres som reisegods.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, der det blir foreslått å 
fjerne taxfree-ordningen fra 1. juli 2023.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  foreslår i sitt alternative statsbudsjett å avvik-
le taxfree-ordningen og halvere kvoten for alkohol og 
tobakk.
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Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  Fo l k e -
p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis alternative stats-
budsjett og sin hovedmerknad under punkt 2.3.2 i 
denne innstillingen, der det foreslås å reversere lettel-
sen i avgiften på snus i statsbudsjettet for 2021 og øke de 
øvrige tobakksavgiftene med 10 pst. for å bidra til inn-
dekning og for å redusere helseskadelig tobakksforbruk.

D e t t e  m e d l e m  viser til at forbruket av tobakk gir 
helsemessige kostnader for samfunnet som ikke gjen-
speiles i markedsprisene. Tobakksavgiftene bidrar til at 
prisene på disse produktene i større grad inkluderer 
kostnadene bruken innebærer for samfunnet. D e t t e 
m e d l e m  viser til at Kristelig Folkeparti prioriterer ef-
fektivitetsfremmende miljø- og helseavgifter, og der-
nest godt utformede grunnrenteskatter, slik at finansi-
eringsbehovet fra vridende skatter som svekker verdi-
skaping og sysselsetting, blir redusert.

8.4 Avgift på motorvogner mv.
8.4.1 INNLEDNING

Sammendrag
Bilavgiftene består av ikke-bruksavhengige og 

bruksavhengige avgifter. Avgiftene på motorvogner mv. 
er ikke-bruksavhengige og omfatter engangsavgift, tra-
fikkforsikringsavgift, vektårsavgift og omregistrerings-
avgift. De bruksavhengige avgiftene omfatter vei-
bruksavgift på drivstoff, se punkt 8.5.

I 2022 ble satsene i CO2-komponenten i engangsav-
giften økt for både personbiler og varebiler. Vektfradra-
get for de ladbare hybridbilene i engangsavgiften ble re-
dusert. Videre ble det innført redusert sats for elbiler i 
omregistreringsavgiften og full sats for elbiler i trafikk-
forsikringsavgiften.

Avgifter på kjøp, eie og bruk av bil har tradisjonelt 
vært en viktig inntektskilde for staten. De siste tiårene 
har bilavgiftene blitt brukt for å stimulere til kjøp av bi-
ler med lave CO2-utslipp og elbiler. Det er lagt stadig 
større vekt på CO2-utslipp i engangsavgiften. Elbiler er 
fritatt for merverdiavgift og engangsavgift, og har redu-
sert sats i omregistreringsavgiften. Bruk av elbiler om-
fattes heller ikke av veibruksavgiften på drivstoff.

Denne politikken har gitt en rask innfasing av elbi-
ler i Norge og elbiler utgjør nå om lag 80 pst. av alle nye 
personbiler. Overgangen til nullutslippsbiler har imid-
lertid ført til et kraftig fall i statens inntekter fra bilavgif-
tene, jf. boks 8.1. Dersom dagens innretning av bilavgif-
tene videreføres, vil elektrifisering av veitransporten 
føre til at inntektene fra bilavgifter fortsetter å falle. Det 
betyr at dersom bilavgifter i fremtiden fortsatt skal være 
en viktig inntektskilde for staten, må avgiftene på kjøp, 
eie og bruk av elektriske biler økes. Regjeringen foreslår 
derfor endringer for at kjøp av bil skal bidra noe mer til 
vår felles velferd.

Gjennomsnittlig engangsavgift for nye personbiler 
(inkludert elbiler) har falt fra om lag 140 000 kroner i 
2010 til om lag 21 500 kroner i første halvdel av 2022. 
Regjeringen foreslår for 2023 å innføre en ny vektkom-
ponent i engangsavgiften for alle personbiler. Forslaget 
vil reversere noe av den nedgangen i gjennomsnittlig 
engangsavgift som har vært. Samtidig foreslås andre jus-
teringer i engangsavgiften som gjør at det fortsatt vil 
være attraktivt å kjøpe elbil, slik at vi kan nå målet om at 
alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 
2025.

For å styrke insentivene til å velge elbiler i engangs-
avgiften foreslår regjeringen å øke satsene i CO2-kom-
ponenten i engangsavgiften for personbiler og å reduse-
re særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgif-
ten. Videre foreslås det å innføre full sats for elbiler i om-
registreringsavgiften.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering og viser til 

merknader nedenfor.

8.4.2 ENGANGSAVGIFT

Sammendrag
For 2023 foreslås det å innføre en ny vektkompo-

nent i engangsavgiften for personbiler. Videre foreslås 
det å øke satsene i CO2-komponenten for personbiler, 
samt å redusere avgiftsfordelen for ladbare hybridbiler. 
For øvrig foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se for-
slag til avgiftsvedtak § 2.

Engangsavgiftens formål er å skaffe staten inntekter 
og stimulere til en mer miljøvennlig bilpark. Ved utfor-
mingen av avgiften er det også lagt noe vekt på sikker-
het, fordeling og å holde de administrative kostnadene 
nede.

Engangsavgiften betales når kjøretøyet registreres i 
det sentrale motorvognregisteret for første gang. Avgif-
ten ilegges de fleste typer kjøretøy unntatt store lastebi-
ler og busser med lengde over seks meter og med mer 
enn 17 seteplasser. Kjøretøyene er delt inn i ti avgifts-
grupper med til dels ulike satser og beregningsgrunnlag. 
Avgiftsberegningen skjer på grunnlag av data fra motor-
vognregisteret, som igjen er hentet fra kjøretøyets type-
godkjenning eller samsvarssertifikat. I Stortingets ved-
tak om engangsavgift § 9 er det fastsatt fritak for enkelte 
typer kjøretøy, og for kjøretøy som skal benyttes av nær-
mere angitte brukere.

For personbiler mv. (avgiftsgruppe a) beregnes en-
gangsavgiften på grunnlag av kjøretøyenes egenvekt, 
CO2-utslipp og NOX-utslipp. For kjøretøy uten relevan-
te CO2-utslippsverdier, beregnes avgiften på grunnlag 
av slagvolum. Dette gjelder i første rekke bruktimpor-
terte biler av eldre årgang. Det er ikke nær sammenheng 
mellom slagvolum og CO2-utslipp, men det er gjort 
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noen tilpasninger i slagvolumkomponenten for å etter-
ligne CO2-komponenten, blant annet gjennom ulike 
satser for bensin- og dieselbiler.

For varebiler klasse 2, campingbiler, minibusser og 
rullestoldrosjer (avgiftsgruppe b, c, j og k) beregnes vekt-
komponenten og NOX-komponenten en prosentvis an-
del av avgiften for personbiler mv. (avgiftsgruppe a), 
mens det for CO2-komponenten er egne satser. For bel-
tebiler (avgiftsgruppe e) beregnes avgiften på grunnlag 
av tollverdien. For motorsykler (avgiftsgruppe f ) benyt-
tes slagvolum og CO2-utslipp som beregningsgrunnlag. 
For motorsykler uten relevante CO2-utslippsverdier be-
nyttes motoreffekt som beregningsgrunnlag, sammen 
med en stykkavgift. For beltemotorsykler (avgiftsgruppe 
g) beregnes engangsavgiften ut fra kjøretøyenes slagvo-
lum, motoreffekt og egenvekt.

Avgiftsnivået mellom de ulike kjøretøyene varierer 
betydelig, se tabell 1.11.

Vrakpantavgift
Det foreslås ingen endringer i vrakpantavgiften for 

2023.
Vrakpantavgiften er en del av engangsavgiften og 

omfatter alle avgiftspliktige motorvogner unntatt belte-
biler. I tillegg skal det betales vrakpantavgift for mopeder, 
campingvogner og lastebiler. Vrakpantavgiften er hen-
holdsvis 5 000 og 3 000 kroner for lastebiler og camping-
vogner, og 500 kroner for motorsykler og mopeder. For 
øvrige motorvogner er vrakpantavgiften 2 400 kroner.

Vrakpantavgiften må ses i sammenheng med vrak-
pantordningen. Vrakpanten utbetales når kjøretøy le-
veres til godkjente behandlingsanlegg, og gir et økono-
misk insentiv til innlevering av kasserte kjøretøy. Vrak-
panten fastsettes årlig av Stortinget. Vrakpantavgiften er 
ikke øremerket vrakpantutbetalingene, men forutsettes 
om lag å dekke kostnadene. Vrakpantordningen er be-
skrevet i Prop. 1 S (2022–2023) for Klima- og miljøde-
partementet.

Utviklingen i antall registrerte kjøretøy
Figur 8.9 viser at antallet førstegangsregistrerte per-

sonbiler har variert betydelig, men at det samlet sett 
økte i perioden 1995–2021. Antallet falt i 2008 og 2009 
for så å ta seg kraftig opp igjen årene etter. I 2021 ble det 
førstegangsregistrert vel 190 000 personbiler, noe som 
er historisk høyt. For 2022 ser antall personbilregistre-
ringer ut til å falle kraftig sammenlignet med 2021.

Antallet bruktimporterte kjøretøy økte frem til 
2002, men siden har veksten avtatt og antallet er redu-
sert.

Beholdningen av personbiler har økt fra i under-
kant av 1,7 mill. biler i 1995 til 2,8 mill. biler i 2021. Veks-
ten har vært relativt jevn siden 1995.

Figur 8.10 viser at antall førstegangsregistrerte nye 
varebiler økte fra i overkant av 21 000 i 2002 til over 

45 000 i 2007. Fra 2007 til 2009 falt antallet kraftig, men 
økte deretter til om lag 38 000 biler i 2019. I 2021 var an-
tallet registeringer om lag 34 000 biler. I de åtte første 
månedene i 2022 er det et kraftig fall i antallet registrer-
te varebiler sammenlignet med samme periode i 2021.

Figur 8.11 viser utviklingen i førstegangsregistrerte 
personbiler fra 2012 til august 2022 fordelt etter kjøre-
tøyteknologi. I løpet av tiårsperioden har sammenset-
ningen av nybilsalget endret seg vesentlig ved at elbiler 
og hybridbiler i stor grad har overtatt fra de tradisjonelle 
bensin og dieselbilene. Sistnevnte utgjorde for ti år si-
den over 9 av 10 nye biler, mens de nå utgjør mindre enn 
1 av 10.

De samlede utslippene av CO2 fra personbilparken 
økte frem til 2007 og var relativt stabile i årene etter det. 
Fra 2010 til 2020 ble CO2-utslippene fra den samlede 
personbilparken redusert med vel 25 pst. Ifølge forelø-
pige utslippstall fra Statistisk sentralbyrå økte utslippe-
ne fra veitrafikken med nær 4 pst. fra 2020 til 2021, blant 
annet fordi transportvolumet i 2020 var midlertidig re-
dusert på grunn av pandemien. De samlede utslippene 
avhenger av transportvolumet, egenskapene ved kjøre-
tøyene, samt mengde innblandet biodrivstoff.

Figur 8.12 viser gjennomsnittlig engangsavgift for 
alle nye personbiler (inkludert elbiler som har avgiftsfri-
tak) og gjennomsnittlig engangsavgift for personbiler 
basert på de ulike kjøretøyteknologiene. Figuren viser 
at gjennomsnittlig engangsavgift varierer betydelig for 
biler med ulik kjøretøyteknologi, i første halvår 2022 fra 
om lag 205 000 kroner for nye konvensjonelle personbi-
ler til om lag 67 000 kroner for ladbare hybridbiler, 
mens elbiler ikke ilegges engangsavgift i det hele tatt. 
Avgiftsøkningen for ladbare hybridbiler i 2022 skyldes 
en innstramming i særfordelen for de ladbare hybrid-
bilene.

Figur 8.11 viser hvordan sammensetningen av ny-
bilsalget har endret seg ved at elbiler og ladbare hybrid-
biler i stor grad har erstattet konvensjonelle biler. Dette, 
samt de store forskjellene i engangsavgiftsnivå mellom 
kjøretøyteknologiene, er hovedårsaken til den kraftige 
nedgangen i inntektene fra engangsavgiften siden 2007. 
Det forklarer også hvorfor gjennomsnittlig engangsav-
gift er vesentlig redusert, selv om avgiftsnivået for hver 
av kjøretøyteknologiene har en mer stabil utvikling. 
Gjennomsnittlig engangsavgift for nye personbiler 
(uten elbiler) er redusert fra om lag 140 000 kroner i 
2010 til 102 500 kroner i første halvdel av 2022, se figur 
8.12. Medregnet elbiler er gjennomsnittlig engangsav-
gift for nye personbiler redusert fra om lag 140 000 kro-
ner i 2010 til om lag 21 500 kroner i første halvdel av 
2022. Alle tall er justert til 2022-kroner.

Endringer i engangsavgiften for 2023

For 2023 foreslås det å innføre en ny vektkompo-
nent i engangsavgiften som vil gjelde for alle motorvog-
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ner i avgiftsgruppe a. Det vil si personbiler, varebil klasse 
1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. Vi-
dere foreslås det å øke satsene i CO2-komponenten for 
personbiler mv. (avgiftsgruppe a), samt å stramme inn 
vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. 
For øvrig foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se for-
slag til avgiftsvedtak § 2.

Ny vektkomponent i engangsavgiften

Inntektene fra bilrelaterte særavgifter har falt med 
mer enn 40 mrd. 2023-kroner siden 2007, hvorav 30 
mrd. kroner er tapte engangsavgiftsinntekter. Den bety-
delige inntektsnedgangen skyldes i hovedsak høyere 
andel elbiler, som har fritak for avgiften. For å bevare en-
gangsavgiften som inntektskilde for staten er det nød-
vendig å fase inn engangsavgift for elbiler.

Regjeringen foreslår å innføre en ny avgiftskompo-
nent basert på vekt. Den nye avgiftskomponenten skal 
gjelde for alle personbiler. For at avgiftsøkningen ikke 
skal bli for stor for de minste bilene, foreslås det at den 
nye vektavgiften ikke beregnes på de første 500 kg. For 
vekten over 500 kg skal det beregnes engangsavgift med 
12,5 kroner per kg. Det vil gi en engangsavgift på om lag 
17 500 kroner for en elbil med gjennomsnittlig vekt, om 
lag 1 900 kg. For lettere biler vil avgiften bli noe lavere, 
mens tyngre biler vil få noe høyere avgift. En bil på 1 100 
kg vil få en avgiftsøkning på 7 500 kroner.

Siden alle biler med samme vekt øker like mye i pris, 
vil prisforholdet mellom de ulike drivlinjene i liten grad 
endres. Et slikt forslag vil dermed ikke påvirke elbilan-
delen. Målet om at alle nye personbiler skal være elbiler 
i 2025, ligger fast.

Den nye vektavgiften vil gjelde de motorvogner som 
i dag omfattes av avgiftsgruppe a, det vil si personbiler, 
varebiler klasse 1, og busser under 6 meter med inntil 17 
seteplasser, se forslag til avgiftsvedtak § 2. Den eksis-
terende engangsavgiften avgrenses til motorvogner 
med forbrenningsmotor. Fritaket i avgiftsvedtaket for 
elektriske motorvogner oppheves. Personbiler mv. med 
forbrenningsmotor vil etter dette omfattes både av ny 
vektavgift og generell engangsavgift, mens elektriske 
personbiler bare omfattes av den nye vektavgiften. Elek-
triske motorvogner som ikke omfattes av avgiftsgruppe 
a, herunder varebil klasse 2, lette lastebiler og motorsyk-
ler, vil med denne avgreningen falle utenfor engangsav-
giften. Elektriske motorvogner omfatter i denne sam-
menheng både batteribaserte og brenselscellebaserte 
motorvogner mv. (hydrogenbiler).

I avgiftsvedtaket er det fastsatt fritak for motorvog-
ner med forbrenningsmotor, som bare kan benytte hyd-
rogen som drivstoff. Fritaket ble innført 1. juli 2006, som 
et midlertidig tiltak for å fremme hydrogen som energi-
bærer, se St.prp. nr. 66 (2005–2006) Tilleggsbevilgninger 
og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2006. Ifølge 
Skattedirektoratet er det kun registrert tre hydrogenbi-

ler med forbrenningsmotor siden 2006. Når fritaket for 
elektriske motorvogner oppheves og erstattes med 
vektavgift, bør også fritaket for hydrogenbiler med for-
brenningsmotor avvikles. Det foreslås derfor at slike 
kjøretøy likestilles med andre kjøretøy med forbren-
ningsmotor. Som følge av det særlige fradraget i en-
gangsavgiften for motorvogner med lave CO2 utslipp, vil 
dette ut over den nye vektkomponenten ha begrenset 
effekt for hydrogenbiler med forbrenningsmotor, siden 
disse ikke har utslipp av CO2.

Forslaget anslås å gi et merproveny på om lag 2 360 
mill. kroner påløpt og 2 160 mill. kroner bokført i 2023.

CO2-komponenten for personbiler

For personbiler (avgiftsgruppe a) beregnes engangs-
avgiften på grunnlag av kjøretøyenes egenvekt, CO2-ut-
slipp og NOX-utslipp. Engangsavgiften er i flere omgan-
ger lagt om i miljøvennlig retning med større vekt på ut-
slipp. For 2023 foreslår regjeringen å ytterligere styrke 
insentivene til å kjøpe biler med lavere utslipp ved å øke 
satsene i CO2-komponenten for personbiler med 20 pst. 
ut over prisjustering. Det gir økt avgift for personbiler 
med CO2-utslipp over 87 gram per km. Forslaget anslås 
å gi et merproveny på om lag 65 mill. kroner påløpt og 
60 mill. kroner bokført i 2023. Regjeringen vil vurdere 
ytterligere innstramninger i CO2-komponenten i årene 
fremover for å sikre at målet for nullutslippsbiler i 
2025nås.

Ladbare hybridbiler

Engangsavgiftsreglene er gunstige for ladbare hyb-
ridbiler. Det skyldes både målemetodene for CO2-ut-
slipp, som gir ladbare hybridbiler lave beregnede ut-
slipp og dermed lav eller negativ CO2-komponent, og en 
særfordel i vektkomponenten i form av et fradrag.

Fradraget ble i utgangspunktet innført for å kom-
pensere for høyere vekt på grunn av elmotor og batteri i 
tillegg til et konvensjonelt motorsystem, men er blitt 
økt ut over det vektforskjellen gir grunnlag for. Regjerin-
gen fortsetter utbygging av ladestasjoner slik at det skal 
være mulig å velge elbil alle steder i landet. Det legger til 
rette for at ladbare hybridbiler kan erstattes av elbiler i 
store deler av landet. Etter innstrammingen i 2022 er 
fradraget nå maksimalt 15 pst. av vekten i beregnings-
grunnlaget. Kjøretøyene må ha registrert elektrisk rek-
kevidde på minst 100 km for å oppnå maksimalt fra-
drag. Kjøretøy med kortere elektrisk rekkevidde enn 
100 km, får en forholdsmessig andel av det maksimale 
fradraget.

Avgiftsfordelene gjør at ladbare hybridbiler er svært 
konkurransedyktige i pris. Andelen ladbare hybridbiler 
av alle nyregistrerte biler har økt fra 5 pst. i 2015 til 21,5 
pst. i 2021, jf. figur 8.11. I de første åtte månedene av 
2022 utgjør ladbare hybridbiler 10 pst. av alle nye per-
sonbiler. Innstrammingen i vektfradraget i 2022 har tro-
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lig bidratt til å redusere salget av ladbare hybridbiler. De 
ladbare hybridbilene er likevel den klart mest solgte 
teknologien etter elbiler.

For å styrke insentivene i engangsavgiften til å velge 
elbil fremfor ladbar hybridbil, foreslår regjeringen å re-
dusere fordelene i engangsavgiften for ladbare hybrid-
biler. Det foreslås at satsen i vektfradraget reduseres fra 
15 til 10 pst. Forslaget anslås å gi et merproveny på 75 
mill. kroner påløpt og 70 mill. kroner bokført i 2023. 
Endringen gjennomføres i forskrift.

Ladbare hybridbiler bidrar ikke til å nå 2025-målet 
og det legges opp til at vektfradraget fases ut over tre år.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i , foreslår som følge av budsjettfor-
liket å redusere innslagspunktet for CO2-komponenten 
i engangsavgiften fra 87 gram, som foreslått i Prop. 1 LS 
(2022–2023), til 82 gram. Videre foreslår f l e r t a l l e t  å 
øke de positive satsene i CO2-komponenten i engangs-
avgifter for varebil med 12 pst. sammenlignet med Prop. 
1 LS (2022–2023).

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«I Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. A. 
Engangsavgift gjøres følgende endringer:

§ 3 første ledd bokstav a nr. 3 skal lyde:
3. CO2-utslipp, for motorvogn med plikt til å dokumen-
tere CO2-utslipp

For motorvogner med CO2-utslipp under 82 g/km 
gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslip-
pet som ligger under disse verdiene:

§ 3 første ledd bokstav b nr. 3 og 4 skal lyde:
3. CO2-utslipp, for motorvogn med plikt til å dokumen-
tere CO2-utslipp

For motorvogner med CO2-utslipp under 84 g/km 
gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av utslip-
pet som ligger under denne verdien:

4. slagvolum, for motorvogner uten plikt til å dokumen-
tere CO2-utslipp

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  foreslår 
i sitt alternative statsbudsjett å fjerne vektfordelen i en-
gangsavgiften for hybridbiler. Det foreligger nå fullgode 
helelektriske alternativer på markedet med lang rekke-
vidde og i mange prisklasser og modeller, og det er der-
for ikke hensiktsmessig å videreføre disse fordelene for 
hybridbiler. De økte inntektene til staten legger til rette 
for d i s s e  m e d l e m m e r s  forslag om lavere merver-
diavgift for elbiler. D i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg el-
lers til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, som avviser innføring av ny vektavgift for 
personbil som vil innebære dobbeltbeskatning av kon-
vensjonelle biler. Videre avvises forslag om å øke CO2-
komponenten med 20 pst. samt forringelsen av ramme-
vilkårene for ladbare biler D i s s e  m e d l e m m e r  me-
ner at engangsavgiften på kjøretøy skal avvikles, og 
viser til forslag der regjeringen bes legge frem en ned-
trappingsplan for engangsavgiften slik at denne avvi-
kles senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  slutter seg til 
regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, der det blir foreslått 
en rekke avgiftsendringer for å stimulere til en miljø-
vennlig bilpark. Innledende merknad fra Venstre inne-
holder en utdypende tabell med endringene som blir 
foreslått.

per g/km kr
0–82 0
83–118 1 351,29
119–155 1 514,27
156–225 2 939,27
over 225 4 688,70

per g/km kr
f.o.m. 81 t.o.m. 50 854,65
under 50 1 005,51

per g/km kr
0–84 0
85–114 378,36

115–150 424,00
over 150 823,00

per g/km kr
f.o.m. 83 t.o.m. 48 256,40
under 48 301,65

per cm3
bensin-
drevne

ikke ben-
sin-drevne

kr kr
0–700 5,29 4,06
701–1 250 29,88 24,39
1 251–1 650 69,08 56,41
over 1 650 70,92 58,03»

per g/km kr
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Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til Miljøpartiet De Grønnes alternative 
statsbudsjett, der det foreslås følgende endringer i avgif-
tene for motorkjøretøy og i veibruksavgiftene:
–   Reversere regjeringens innføring av ny vektkompo-

nent for elbiler. Forslaget videreføres for fossile 
biler.

–   Reversere lettelser gjennomført av Solberg-regjerin-
gen for motorsykler, snøscootere, vannscootere og 
båtmotorer.

–   Fjerne CO2-rabatten i engangsavgiften for lette 
varebiler.

–   Avvikle vektfradraget for hybridbiler.
–   Redusere laveste innslagspunkt til 70 g/km og øke 

satsene med 50 pst. istedenfor regjeringens økning 
på 23,4 pst.

–   Doble NOx-komponenten i engangsavgiften.
–   Gjeninnføre årsavgift for campingtilhengere.
–   Reversere regjeringens økning i satsen for omregist-

reringsavgift for elbiler.
–   Reversere regjeringens reduksjon i veibruksavgift 

på bensin og autodiesel.
–   Øke veibruksavgiften for bensin og diesel.
–   Innføre en klimabelønningsordning hvor de økte 

inntektene fra den høyere veibruksavgiften betales 
ut igjen til alle personer bosatt i Norge.

–   Fjerner, fritak for veibruksavgift for fritidsbåter.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  Fo l k e -
p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis alternative stats-
budsjett og sin hovedmerknad under kap. 2.3.2 i denne 
innstillingen, der det i engangsavgiften foreslås å
–   fjerne vektfradraget for ladbare hybridbiler i CO2-

komponenten
–   sette CO2-komponenten for varebiler til 50 pst. av 

satsen for personbiler
–   øke CO2-komponenten for personbiler med 30 pst.

8.4.3 AVGIFT PÅ TRAFIKKFORSIKRINGER

Sammendrag
For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se 

forslag til avgiftsvedtak § 2.
Trafikkforsikringsavgiften skal skaffe staten inntek-

ter. Den pålegges forsikringsavtaler om lovbestemt tra-
fikktrygd (ansvarsforsikringer) for innenlandsregistrer-
te motorvogner med tillatt totalvekt under 7 500 kg. Av-
giften beregnes per forsikringsdøgn, og er delt inn i av-
giftsgrupper med ulike satser avhengig av type motor-
vogn (gjeldende satser i parentes):
–   personbiler, varebiler, campingbiler, minibusser, 

kombinerte biler, lastebiler, trekkbiler med tillatt 
totalvekt fra og med 3 500 kg og årsprøvekjenne-
merker for kjøretøy (9,57 kroner per forsikrings-
døgn for dieselkjøretøy uten fabrikkmontert par-

tikkelfilter, 8,15 kroner per forsikringsdøgn for de 
øvrige kjøretøyene i denne klassen, samt årsprøve-
kjennemerker for kjøretøy)

–   motorsykler (5,93 kroner per forsikringsdøgn)
–   traktorer, mopeder, veterankjøretøy mv. (1,38 kro-

ner per forsikringsdøgn)

Trafikkforsikringsavgiften ble innført 1. januar 
2018 og erstattet den tidligere årsavgiften. Dette var i 
første rekke en teknisk omlegging, og nivå og satsstruk-
tur ble videreført.

Trafikkforsikringsavgiften kreves opp av forsik-
ringsselskapene. For uforsikrede motorvogner og 
motorvogner som har skiftet eier uten at det er tegnet 
ny forsikring, kreves avgiften opp av Trafikkforsikrings-
foreningen.

Stortingets avgiftsvedtak gjelder for ett år av gangen, 
mens en trafikkforsikring normalt strekker seg over to 
kalenderår. For å tilpasse avgiften til selskapenes syste-
mer for utsendelse av premiekrav, gjøres de satser Stor-
tinget vedtar for neste års budsjett, først gjeldende for 
forsikringer som fornyes eller begynner å løpe fra 
1. mars.

Dette innebærer at det må vedtas to sett med av-
giftssatser for forsikringer som tegnes eller fornyes hen-
holdsvis før og etter 1. mars. Det må også vedtas ett sett 
med satser for forsikringer med ikrafttredelsestids-
punkt før 1. mars foregående år.

Elbiler hadde frem til og med 2017 samme sats som 
traktorer, mopeder, veterankjøretøy mv. (lav sats). Fra 
1. januar 2018 ble elbiler, herunder brenselcellebiler fri-
tatt for trafikkforsikringsavgift. I 2021 ble trafikkfor-
sikringsavgiften gjeninnført for elbiler med samme nivå 
som for motorsykler og i 2022 ble trafikkforsikringsav-
giften for elbiler økt til samme nivå som for motorvog-
ner med forbrenningsmotor.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 

fra Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grøn-
ne, slutter seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  foreslår 
i sitt alternative statsbudsjett å redusere avgiften på tra-
fikkforsikringer med 1 mrd. kroner. Denne reduksjo-
nen, sammen med lavere skatt, mer enn kompenserer 
eiere av privatbiler for økningen i CO2-avgiften og er-
statter regjeringens reduksjon i veibruksavgiften.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative statsbud-
sjett, der det foreslås at lav sats i trafikkforsikringsavgiften 
avvikles, slik at eksempelvis veterankjøretøy, traktor, snø-
scooter og motorredskap fritas for avgiften.
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Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til egen omtale under punkt 8.4.2 foran i 
denne innstillingen.

8.4.4 VEKTÅRSAVGIFT

Sammendrag
For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se 

forslag til avgiftsvedtak § 1.
Avgiften skal skaffe staten inntekter, men har også 

et veibrukselement som skal reflektere veislitasje, samt 
et miljøelement som skal reflektere miljø- og helsekost-
nader ved lokale utslipp. Vektårsavgiften pålegges tunge 
lastebiler og busser som en årlig avgift. Avgiften består 
av en vektgradert og en miljødifferensiert avgift. Avgif-
ten gjelder alle kjøretøy og kombinasjoner av kjøretøy 
med tillatt totalvekt på 7,5 tonn og over. Fastsettelsen av 
vektårsavgiften er basert på grunnlagsdata fra motor-
vognregisteret.

Den vektgraderte årsavgiften graderes etter kjøre-
tøyets totalvekt, fjæringssystem og antall aksler. Struk-
turen i den vektgraderte årsavgiften følger eurovignett-
direktivet (1999/62/EF med senere endringsdirektiv), 
men har høyere satser enn minstesatsene i direktivet.

Den miljødifferensierte årsavgiften graderes etter 
kjøretøyets totalvekt og etter hvilke utslippskrav kjøre-
tøyene oppfyller. Utslippskravene følger kjøretøyfor-
skriftens EURO-klassifisering, der det stilles krav til 
maksimalt utslipp av blant annet nitrogendioksider og 
partikler. Den miljødifferensierte årsavgiften er ment å 
prise miljø- og helsekostnader ved lokale utslipp fra 
tyngre kjøretøy. Disse kostnadene varierer blant annet 
med hvor, når, og hvor mye det kjøres.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.4.5 OMREGISTRERINGSAVGIFT

Sammendrag
For 2023 foreslås det å øke omregistreringsavgiften 

for elektriske motorvogner til samme nivå som tilsva-
rende motorvogner med forbrenningsmotor. For øvrig 
foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se forslag til av-
giftsvedtak § 1.

Det skal ikke betales merverdiavgift ved omsetning 
av kjøretøy som tidligere har vært registrert her i landet 
(brukte kjøretøy). I stedet skal det betales omregistre-
ringsavgift. På samme måte som merverdiavgiften, er 
omregistreringsavgiftens primære formål å skaffe staten 
inntekter.

Omregistreringsavgiften er gradert etter kjøretøyets 
vekt og alder. Kjøretøyene som omfattes av avgiftsplik-
ten, er delt i fire grupper:
–   mopeder, motorsykler mv.
–   personbiler

–   lastebiler, varebiler, kombinerte biler, campingbi-
ler, busser mv.

–   biltilhengere, semitrailere mv.

Omregistreringsavgiften innebærer et betydelig enk-
lere system enn merverdiavgift på omsetning av brukte 
biler. Avgiften har imidlertid også enkelte uheldige virk-
ninger. Avgiften gir blant annet importerte bruktbiler en 
konkurransefordel sammenlignet med tilsvarende 
bruktbiler som omsettes i Norge. Avgiften bidrar også til 
at annenhåndsmarkedet for biler fungerer dårligere fordi 
kostnadene ved omsetning av brukte kjøretøy blir høye.

Omregistreringsavgiften er redusert betydelig de 
siste ti årene, i 2015 ble redusert med gjennomsnittlig 
35 pst.

Det ble innført fritak for omregistreringsavgift for 
elektriske motorvogner i 2018. I 2022 ble det innført 
omregistreringsavgift som utgjorde 25 pst. av nivået for 
øvrige personbiler. Så lenge elbilene har gunstigere reg-
ler enn øvrige personbiler i omregistreringsavgiften, vil 
inntektene fra avgiften reduseres i takt med økt andel el-
biler i bilparken. For å stoppe inntektsfallet i omregist-
reringsavgiften, foreslår regjeringen å innføre full omre-
gistreringsavgift for elbiler i 2023. Forslaget innebærer 
at inntektene fra avgiften vil være stabile selv med stor 
innfasing av elbiler i bilparken i årene fremover, uten at 
det har vesentlig betydning for beslutningen om å velge 
elbil. Forslaget anslås å gi et merproveny på om lag 250 
mill. kroner påløpt og bokført i 2023.

Forslaget gjennomføres ved at elektriske motorvog-
ner avvikles som egen kjøretøygruppe i avgiftsvedtaket. 
Omregistrering av elektriske motorvogner vil etter dette 
avgiftslegges etter de satser som gjelder for den aktuelle 
kjøretøytypen.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 

fra Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, slutter seg 
til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, hvor Rødt går imot å omregist-
reringsavgiften for elbiler.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, der det blir foreslått 
en rekke avgiftsendringer for å stimulere til en miljø-
vennlig bilpark. Innledende merknad fra Venstre inne-
holder en utdypende tabell med endringene som blir 
foreslått.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til egen omtale under punkt 8.4.2 foran i 
denne innstillingen.
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8.5 Veibruksavgift på drivstoff
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å:
–   redusere veibruksavgiften på bensin med 0,39 kro-

ner per liter etter prisjustering, se forslag til avgifts-
vedtak § 1 første ledd bokstav a. Forslaget er omtalt 
i punkt 8.5.1.

–   redusere veibruksavgiften på mineralolje med 0,70 
kroner per liter etter prisjustering, se forslag til 
avgiftsvedtak § 1 første ledd bokstav b. Forslaget er 
omtalt i punkt 8.5.2.

–   redusere veibruksavgiften på biodiesel med 0,27 
kroner per liter etter prisjustering, se forslag til 
avgiftsvedtak § 1 første ledd bokstav f. Forslaget er 
omtalt i punkt 8.5.3.

–   prisjustere veibruksavgiften på bioetanol, se forslag 
til avgiftsvedtak § 1 første ledd bokstav e. Forslaget 
er omtalt i punkt 8.5.4.

–   redusere veibruksavgiften på LPG med 1,47 kroner 
per kg etter prisjustering, se forslag til avgiftsvedtak 
§ 1 første ledd d. Forslaget er nærmere omtalt i 
punkt 8.5.5.

–   øke veibruksavgiften på naturgass med 0,01 kroner 
per Sm3 ut over prisjustering, se forslag til avgifts-
vedtak § 1 første ledd bokstav c. Forslaget er omtalt 
i punkt 8.5.6.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i , slutter 
seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  foreslår 
i sitt alternative statsbudsjett å kompensere bilistene 
gjennom bruksuavhengige skatte- og avgiftslettelser 
fremfor å redusere veibruksavgiften på drivstoff. Dette 
gjør at økningen i CO2-avgiften vil ha reell effekt og vil 
bidra til en betydelig reduksjon i utslipp i 2023. D i s s e 
m e d l e m m e r  legger til grunn at veibruksavgiftene vi-
dereføres og prisjusteres.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, som avviser regjeringens forslag om totale 
avgiftsøkninger for drivstoff i veitrafikken, og der det fo-
reslås at veibruksavgiften på drivstoff avvikles for første 
halvår. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at forslaget om å 
avvikle drivstoffavgiftene vil redusere pumpeprisen på 
diesel og bensin med henholdsvis 7 og 8 kroner samt 
dempe inflasjonen og redusere faren for ytterligere ren-
tehevinger.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, hvor Rødt går imot den fore-
slåtte reduksjonen i veibruksavgiften på bensin og mi-
neralolje. Rødt omfordeler avgiftsinntektene fra økt 
CO2-avgift og veibruksavgift ut over regjeringas forslag 
på til sammen 3,4 mrd. kroner tilbake til alle med inn-
tekt under 500 000 kroner gjennom en klimarabatt.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, der det blir foreslått 
en rekke avgiftsendringer for å stimulere til en miljø-
vennlig bilpark. Innledende merknad fra Venstre inne-
holder en utdypende tabell med endringene som blir 
foreslått.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til egen omtale under punkt 8.4.2 foran i 
denne innstillingen.

8.6 Avgift på elektrisk kraft
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å prisjustere de alminnelige 
satsene i elavgiften. Den reduserte satsen foreslås holdt 
nominelt uendret. Se forslag til avgiftsvedtak § 1. Det fo-
reslås også å avvikle den reduserte satsen til datasentre, 
se forslag til avgiftsvedtak § 1 annet ledd.

Avgiften på elektrisk kraft ble innført i 1951. Avgif-
ten er først og fremst en fiskal avgift som skal skaffe stat-
en inntekter, men avgiften kan også bidra til å redusere 
energiforbruket.

Avgiftsgrunnlag og avgrensninger er endret en rek-
ke ganger, men siden 2004 har avgiftsstrukturen i ho-
vedtrekk ligget fast. Det skal betales avgift for elektrisk 
kraft som leveres i Norge enten den er produsert innen-
lands eller innført.

I 2022 er den alminnelige satsen 8,91 øre per kWh 
for 1. januar til 31. mars og 15,41 øre per kWh for 1. april 
til 31. desember.

Kraftintensive industriprosesser er fritatt for avgift. 
Fritaket gjelder elektrisk kraft til kjemisk reduksjon, 
elektrolyse og metallurgiske og mineralogiske proses-
ser. I tillegg er elektrisk kraft som leveres til blant annet 
veksthusnæringen, tog, bane og trikk, fritatt for avgift. 
Husholdninger og offentlig forvaltning i tiltakssonen er 
også fritatt for avgift.

Avgift på elektrisk kraft til øvrig industri, bergverks-
drift, fjernvarmeproduksjon, datasentre med uttak over 
0,5 MW, skip i næring mv. beregnes med redusert sats for 
elektrisk kraft til selve produksjonsprosessen. I 2022 er 
den reduserte satsen 0,546 øre per kWh. Den reduserte 
satsen anses forenlig med EØS-avtalen dersom den ikke 
er lavere enn minstesatsen i EUs energiskattedirektiv. 
Minstesatsen er 0,5 euro per MWh, fastsatt i nasjonal va-
luta per første virkedag i oktober året før budsjettåret.
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All næringsvirksomhet i tiltakssonen betaler avgift 
med redusert sats. Det innebærer at også primærnærin-
gene og privat tjenesteyting i dette området betaler re-
dusert sats, mens disse næringene i resten av landet be-
taler alminnelig sats.

Ovennevnte fritak og reduserte satser anses som of-
fentlig støtte som er forenlig med EØS-avtalen.

I statsbudsjettet for 2015 vedtok Stortinget fritak for 
elavgift for energiintensive foretak i treforedlingsindus-
trien. Fritaket omfatter elektrisk kraft som benyttes i 
selve produksjonsprosessen, og forutsetter deltakelse i 
program for energieffektivisering. Fritaket forutsetter 
godkjenning av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og har 
ikke trådt i kraft, jf. Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i 
skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 7. Trefored-
lingsindustrien betaler derfor i dag redusert sats. Næ-
rings- og fiskeridepartementet, i samråd med Finansde-
partementet og Olje- og energidepartementet, arbeider 
for at fritaket skal kunne godkjennes av ESA. Tiltaket ble 
prenotifisert til ESA både i 2015 og 2017. ESA lukket sa-
ken våren 2018 fordi prenotifikasjonsfasen hadde truk-
ket for langt ut i tid. Gjenåpning av saken forutsetter en 
bedre begrunnelse for at tiltaket er nødvendig og vil ha 
effekt.

Redusert sats for datasentre
Redusert elavgift for datasentre ble innført i 2016. 

Målet var å gjøre det attraktivt for store datasentre å 
være lokalisert i Norge. Satsen er i dag 0,546 øre per 
kWh. Den alminnelige satsen er 8,91 øre per kWh for 
1. januar til 31. mars og 15,41 øre per kWh for 1. april til 
31. desember. Den reduserte satsen innebærer statsstøt-
te som er forenlig med EØS-avtalen.

Kommunal- og distriktsdepartementet har nylig 
innhentet informasjon fra Invest in Norway hvor det 
anslås at det er etablert 33 datasentre i Norge med uttak 
over 0,5 MW, i tillegg til to som ser ut til å være under 
planlegging. Av disse datasentrene er 17–18 såkalte co-
location datasentre, med store datainstallasjoner som 
benyttes av en rekke ulike brukere som blant annet 
trenger datakraft til samfunnsnyttige formål. For øvrig 
er 15 av datasentrene oppgitt å være rene kryptovaluta-
datasentre. I 2019 hadde norske datasentre om lag 300 
ansatte og en omsetning på 1,6 mrd. kroner. Næringen 
er internasjonal, og etter flere oppkjøp de siste årene er 
det lite norsk eierskap igjen.

Kraftforbruket i datasentrene har økt betydelig de 
siste årene. Tall fra Skatteetaten viser at datasentrenes 
forbruk av elektrisk kraft med redusert sats var i under-
kant av 1 TWh i 2021, noe som tilsvarer det samlede 
strømforbruket til om lag 62 500 husholdninger. Redu-
sert elavgift for datasentre gir dermed en skatteutgift på 
om lag 160 mill. kroner. Det er ikke kjent hvor mye av 
dette kraftforbruket som gjelder utvinning av kryptova-
luta. Det er ikke krav om å registrere seg hos tilsynsmyn-

dighet eller rapportere til skattemyndighetene for å ut-
vinne kryptovaluta. Kommunal- og distriktsdeparte-
mentet har hatt på høring et forslag til ny regulering av 
datasentre i Norge. Forslaget innebærer bl.a. en registre-
ringsplikt for datasenteraktørene. Høringsfristen var 
9. september 2022.

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2019 at elekt-
risk kraft som ble levert til utvinning av kryptovaluta i 
datasenter, ikke skulle omfattes av redusert elavgift, jf. 
Innst. 3 S (2018–2019) punkt 13.6. Redusert elavgift til 
datasenter skulle ellers videreføres. Stortinget forutsatte 
at Finansdepartementet skulle utarbeide et forslag til 
avgrensning og gjennomføring, og sende forslaget på 
høring.

Den 16. mai 2019 sendte Skattedirektoratet på hø-
ring et forslag om å videreføre redusert elavgift for kraft 
til store datasentre, men unntatt kraft til utvinning av 
kryptovaluta som skulle ilegges full avgift. Forslaget 
innebar avgrensning av «utvinning av kryptovaluta» i 
forskrift. 17 høringsinstanser hadde innspill til saken. 
Instansene var i hovedsak negative til forslaget fordi det 
var avgiftsteknisk vanskelig å gjennomføre og kontrol-
lere, EØS-rettslig usikkert, medførte administrative 
kostnader for de avgiftspliktige nettselskapene, og mot-
virket et ønske om etablering av flere datasenter i Nor-
ge. Departementet foreslo på denne bakgrunn å opphe-
ve vedtaket, jf. Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i 
skatte-, avgifts- og tollovgivinga, kapittel 12. Stortinget 
sluttet seg til dette, jf. Innst. 360 S (2019–2020) punkt 
5.1.2.

Det høye strømforbruket til utvinning av kryptova-
luta er en utfordring. Regjeringen mener det ikke er rik-
tig å gi insentiver i form av redusert elavgift til utvinning 
av kryptovaluta. En ordning med redusert elavgift kun 
for kraft som ikke benyttes til utvinning av kryptovaluta 
i datasentrene, er som nevnt utredet tidligere og anses 
ikke som avgiftsteknisk mulig. Dersom kraft til utvin-
ning av kryptovaluta skal ilegges elavgift med alminne-
lig sats, må dermed den reduserte satsen for kraft til da-
tasentre avvikles i sin helhet.

Datasentre er en relativt ny næring som er i vekst, og 
det er grunn til å tro at veksten vil fortsette da mengden 
data som blir produsert, øker eksponentielt. I tillegg vil 
ytterligere utvikling av datasenternæringen bidra til økt 
aktivitet for leverandører av datasenterkomponenter 
og -tjenester. Det er også viktig å ha tilgang på fysisk da-
talagring i Norge.

Etter en samlet vurdering mener regjeringen hensy-
net til å begrense støtten til kraft til utvinning av kryp-
tovaluta veier tyngre enn hensynet til å gi datasenter-
næringen redusert sats i elavgiften. Elavgift med almin-
nelig sats vil innebære en avgiftsøkning på om lag 8 øre 
per kWh i januar til mars og om lag 15 øre per kWh i 
april til desember. Elavgift med alminnelig sats vil, på 
grunn av dagens høye strømpriser, utgjøre en betydelig 
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mindre andel av de samlede strømkostnadene for data-
sentrene nå enn da den reduserte satsen ble innført i 
2016. I tillegg ble elavgiften redusert i 2022-budsjettet. 
Den alminnelige satsen i elavgiften er lavere enn den var 
i 2016, og det er innført en lavere sats i vintermånedene 
januar–mars.

Aktører som planlegger å investere i nye datasentre, 
investerer med lang tidshorisont. Forventningene til 
kraftprisene i årene fremover vil uansett ha langt større 
betydning for vurderingene av lønnsomheten ved å 
bygge datasentre i Norge enn forventningene om nivået 
på elavgiften.

Den svenske regjeringen sendte 9. september 2022 
på høring et forslag om å oppheve den reduserte satsen 
i elavgiften for datasentre med virkning fra 1. juli 2023. 
Høringsfristen var 30. september 2022.

Det foreslås å oppheve den reduserte satsen for 
kraft til datasentre. Provenyet av forslaget kan på usik-
kert grunnlag anslås til 150 mill. kroner påløpt og 110 
mill. kroner bokført i 2023.

Bunnfradrag i elavgiften – oppfølging av anmod-
ningsvedtak nr. 35 punkt 30

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2022 fattet 
Stortinget 2. desember 2021 følgende anmodningsved-
tak:

Vedtak 35, punkt 30: «Stortinget ber […] regjeringen 
utrede et bunnfradrag på elavgiften slik at det er mulig å 
skjerme de som har et lavt forbruk fra høye strømpri-
ser».

I dag skal det betales elavgift med alminnelig sats for 
kraft som leveres utenfor tiltakssonen til husholdnin-
ger, hytter og fritidshus, havbruk, tjenesteytende nærin-
ger og offentlig sektor. Den alminnelige satsen er 8,91 
øre per kWh for januar t.o.m. mars og 15,41 øre per kWh 
fra april t.o.m. desember 2022. Det er nettselskapene 
som er avgiftspliktige, og har ansvar for å fastsette og 
innbetale avgiften til Skatteetaten.

Skattedirektoratet har utredet muligheten for et 
bunnfradrag i elavgiften for husholdninger. Direktora-
tet har tatt utgangspunkt i avgrensningen av hushold-
ningskunder etter strømstønadsloven under OED: 
«Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig 
registrert som husholdningskunde hos nettselskapet 
(…)». Avgrensningen vil være utfordrende ved blandet 
bruk, det vil si bruk av kraft til husholdning og til næring 
over samme måler. Eksempler er landbrukseiendom 
med både bolig og drift, husholdninger med verksted el-
ler frisørsalong eller boligselskap som har både leilighe-
ter og butikker i samme bygg. Flere målere kan videre 
være registrert som næring, men reelt gjelde hushold-
ningsbruk. Eksempler er utleieboliger, gårdsbruk, stu-
dentboliger og felles målt forbruk i blokk/borettslag/
sameier mv. Skattedirektoratet ser videre ingen treffsik-

ker måte å avgrense forslaget til primærboliger på. Skat-
tedirektoratet legger derfor til grunn at et eventuelt 
bunnfradrag også må omfatte for eksempel utleie- og 
pendlerboliger.

Skattedirektoratet anbefaler å ikke innføre et bunn-
fradrag for husholdninger, fordi det er vanskelig å få til 
en enkel, effektiv og kontrollerbar ordning som også er 
treffsikker. Avgiften på elektrisk kraft utgjør en såpass li-
ten del av strømprisen for husholdningene at et bunn-
fradrag vil gi liten effekt sett opp mot byrden for nettsel-
skapene. Dersom bunnfradraget settes til 10 000 kWh 
per år og avgiftssatsen er 15,41 øre per kWh, vil bunnfra-
draget ha en verdi på 1 541 kroner i året, eller i gjennom-
snitt 128 kroner per måned for husholdninger med et 
kraftforbruk på minst 10 000 kWh per år. Et slikt bunn-
fradrag vil gi et provenytap i størrelsesordenen 3,2–3,6 
mrd. kroner.

Spørsmålet om differensiert elavgift etter forbruk er 
tidligere utredet blant annet i NOU 2004:8 Differensiert 
el-avgift for husholdninger. Utvalget anbefalte ikke å 
differensiere elavgiften for husholdningene, selv om ut-
valget pekte på at en slik differensiering både kunne bi-
dra til å redusere strømforbruket og motvirke uheldige 
fordelingsvirkninger av en proporsjonal økning i elav-
giften. Utvalget mente at disse målsettingene kunne 
oppnås mer effektivt ved å kombinere en proporsjonal 
avgiftsøkning med direkte fordelingspolitiske virke-
midler. Fordi en proporsjonal avgiftsøkning omfatter 
alt forbruk, kan man for det første oppnå en sterkere re-
duksjon i elektrisitetsforbruket, mer kostnadseffektive 
sparetiltak og en mer effektiv utnyttelse av kraftressur-
sene. For det andre vil bruk av direkte fordelingspolitis-
ke virkemidler bedre kunne avhjelpe situasjonen for 
husholdninger med lav inntekt som har et høyt elektri-
sitetsforbruk. For det tredje vil en unngå de ekstra admi-
nistrative kostnadene som en differensiert elavgift vil 
medføre.

Et bunnfradrag i elavgiften vil dessuten være uav-
hengig av strømprisen. Bunnfradraget vil ha samme ver-
di når strømprisen er høy som når den er lav. Verdien av 
bunnfradraget vil være større for de som har et forbruk 
over maksgrensen for bunnfradraget enn for de som har 
et forbruk under maksgrensen for bunnfradraget. Et 
bunnfradrag i elavgiften er derfor ikke egnet til «å skjer-
me de som har et lavt forbruk fra høye strømpriser».

Regjeringen mener på denne bakgrunn at det ikke 
bør innføres et bunnfradrag i elavgiften for husholdnin-
gene. Regjeringen anser med dette anmodningsvedta-
ket som fulgt opp. Det vises også til omtale av anmod-
ningsvedtaket i Prop. 1 S (2022–2023) for Finansdepar-
tementet.

Fritak for egenprodusert fornybar kraft
I forbindelse med statsbudsjettet for 2022 ble det 

vedtatt et fritak i elavgiften for egenprodusert kraft fra 
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fornybare energikilder, jf. Stortingets vedtak om avgift 
på elektrisk kraft romertall II § 2 første ledd bokstav f. 
Bakgrunnen er at vilkårene i gjeldende fritak for solkraft 
gjør det vanskelig for blant annet borettslag å utnytte 
fritaket for strøm produsert i solceller, jf. vedtaket § 2 
annet ledd bokstav e. I Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, 
avgifter og toll 2022 punkt 9.6 ble det uttalt at nødvendi-
ge forskriftsendringer måtte sendes på høring. I revidert 
nasjonalbudsjett 2022 ble det varslet at en hadde behov 
for å bruke noe mer tid på å utforme høringsforslaget 
fordi høringen skulle samordnes med høring om end-
ringer i plusskundeordningen under Olje- og energide-
partementet. Et forslag til fritak i elavgiften for egenpro-
dusert kraft fra fornybare energikilder ble sendt på hø-
ring av Skattedirektoratet 5. juli 2022. Høringsfristen 
var 30. september 2022. I Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, 
avgifter og toll 2022 ble det også lagt til grunn at fritaket 
i elavgiften kan reise spørsmål om offentlig støtte etter 
EØS-avtalen. Fritaket må derfor avklares med EFTA sitt 
overvåkningsorgan (ESA) før fritaket kan tre i kraft. Fi-
nansdepartementet arbeider for at fritaket kan tre i 
kraft raskt.

Forbruksutvikling og priser
Figur 8.18 viser fordelingen av elektrisitetsforbruket 

på ulike avgiftssatser. Strømkunder som betaler almin-
nelig sats, i hovedsak husholdninger, primærnæringer, 
tjenesteytende næringer og offentlig sektor, står for om 
lag 53 pst. av forbruket. Om lag 31 pst. av forbruket er fri-
tatt, i hovedsak kraftintensiv industri. Om lag 16 pst. av 
forbruket er ilagt redusert sats, i hovedsak øvrig industri.

Figur 8.19 viser prisen på elektrisitet levert til hus-
holdninger, inkludert nettleie og avgifter, og avgiften på 
elektrisk kraft. Alle priser er prisjustert til faste 2022-
kroner. Strømprisene har økt kraftig gjennom både 
2021 og 2022. Fra og med desember 2020 har hushold-
ningene mottatt strømstøtte som har redusert hushold-
ningenes strømutgifter. Fra og med 4. kvartal 2020 vises 
derfor prisen med og uten strømstøtte.

De høye kraftprisene i Sør-Norge skyldes flere om-
stendigheter. Ekstraordinære forhold i det europeiske 
kraftmarkedet, blant annet som følge av krigen i Ukrai-
na, en sterkere tilknytning til det europeiske kraftmar-
kedet i sørlige deler av landet samt tilsigsutvikling og in-
terne nettbegrensninger i Norge og Norden er blant for-
holdene som har bidratt til utviklingen det siste året.

Elavgiften ble i 2022 redusert med 1,5 øre per kWh. 
Det ble i tillegg innført en særlig lav sats for januar til 
mars. Den alminnelige satsen i elavgiften har reelt sett 
ikke vært lavere siden 2013.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 
fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, der det foreslås at elavgiften avvikles for første 
halvår. Dette, i kombinasjon med en fullstendig strøm-
støtteordning som også omfatter fritidsboliger og næ-
ring, og der dekningsgraden endres til 100 pst. og 50 øre 
per kWt, vil bidra til å dempe inflasjonen og presset på 
husholdningers og bedrifters økonomi.

8.7 Avgift på landbasert vindkraft
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å øke satsen til 2 øre/kWh, se 
forslag til avgiftsvedtak § 1 og omtale i punkt 5.4.

Avgiften på landbasert vindkraft ble vedtatt i for-
bindelse med statsbudsjettet for 2022. For 2022 betales 
avgiften med 1 øre/kWh produsert elektrisk kraft fra 
landbaserte vindkraftverk som er konsesjonspliktige et-
ter energiloven § 3-1 med tilhørende forskrift. Avgiften 
skal betales av innehaver av konsesjon (konsesjonær) 
for vindkraftverket.

Siden avgiften kunne reise EØS-rettslige problem-
stillinger om offentlig støtte, ble iverksetting av avgiften 
utsatt og den trådte i kraft 1. juli 2022.

Avgiften er fiskal og går til statskassen, men det er li-
kevel forutsatt at inntektene fra avgiften fordeles til 
vertskommuner, jf. Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, av-
gifter og toll 2022 punkt 7.2.5. Regjeringen foreslår at 
inntektene fra produksjonsavgiften tilbakeføres gjen-
nom utbetaling fra NVE til vertskommunene, se omtale 
i Prop. 1 S (2022–2023) for Olje- og energidepartemen-
tet under kap. 1820 post 62.

Ut fra innfasingshensyn ble skattleggingsperioden 
for avgiften satt til ett kalenderår, det vil si en årstermin. 
Det påløpte provenyet fra avgiften for 2022, bokføres 
derfor i 2023. Det ble i Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, 
avgifter og toll 2022 punkt 7.2.5 vist til at departementet 
vil vurdere nærmere om skattleggingsperiodens lengde 
bør endres for 2023 og senere år.

Skattedirektoratet har foreslått at skattleggingsperi-
oden endres fra årstermin til månedstermin. Forslaget 
er sendt på høring med frist 7. november 2022 Bakgrun-
nen er blant annet at en ordning med årlig permanent 
terminlengde vil kreve omfattende og kostbare endrin-
ger i Skatteetatens IT-systemer.

Omlegging til månedlige terminer øker isolert sett 
de bokførte inntektene i 2023 med om lag 153 mill. kro-
ner. Den bokførte inntektsøkningen reflekterer en tek-
nisk forskyvning av bokføringstidspunkt, og er ikke en 
endring i nivået på avgiftsinntekter. Effekten medregnes 
derfor ikke i skatte- og avgiftsopplegget, og påvirker hel-
ler ikke det strukturelle oljekorrigerte budsjettunder-
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skuddet. I forslag til bevilgningsvedtak, kap. 5554 post 
70, er det lagt til grunn at endret skattleggingsperiode 
gjennomføres i tråd med høringsforslaget, med virk-
ning fra 1. januar 2023.

Utsatt ikrafttredelse av avgiften anslås isolert sett å 
redusere det bokførte provenyet i 2023 med 82,5 mill. 
kroner sammenlignet med vedtatt budsjett for 2022, 
men dette motvirkes av forslaget om endret skattleg-
gingsperiode.

At satsen foreslås økt fra 1 til 2 øre/kWh fra 1. januar 
2023, se punkt 5.4, anslås å øke provenyet i 2023 med 
om lag 167 mill. kroner påløpt og 153 mill. kroner bok-
ført.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.8 Grunnavgift på mineralolje og 
biodiesel mv.

SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å:
–   redusere den alminnelige satsen i grunnavgiften på 

mineralolje med 1,45 kroner per liter, etter prisjus-
tering. Se forslag til avgiftsvedtak § 1 og omtale i 
punkt 8.8.1.

–   holde den reduserte satsen for mineralolje til trefor-
edlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og 
pigmenter nominelt uendret. Se forslag til avgifts-
vedtak § 1.

–   utvide grunnavgiften til å omfatte biodiesel, her-
under oppheve fritaket for andel av biodiesel i 
mineralolje. Se forslag til avgiftsvedtak § 1 og § 2 og 
omtale i punkt 8.8.2.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i , foreslår som følge av budsjettfor-
liket å avvikle grunnavgiften på mineralolje.

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortingets vedtak om grunnavgift på mineralolje 
og biodiesel mv. videreføres ikke for 2023.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  foreslår 
i sitt alternative statsbudsjett å videreføre og prisjustere 
grunnavgiften på mineralolje og biodiesel. D i s s e 
m e d l e m m e r  viser til sitt skatteopplegg, der den eks-
traordinære arbeidsgiveravgiften blir fjernet og formu-
esskatten reduseres. Dette er skatter som rammer hele 
norsk næringsliv, også anleggsbransjen, og der norsk 
næringsliv kommer betydelig bedre ut med Høyres 
skatteopplegg.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, der det foreslås å avvikle grunnavgiften på 
mineralolje, noe som som vil redusere prisene på an-
leggsdiesel.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, der det foreslås å reversere re-
gjeringas foreslått kutt i grunnavgiften på mineralolje 
samt å fjerne fritaket for grunnavgift for petroleumsin-
dustrien og forsyningsskip.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, der det blir foreslått 
en rekke avgiftsendringer for å gjennomføre et grønt 
skatteskifte. D e t t e  m e d l e m  mener det er feil bruk av 
ressurser å avvikle grunnavgiften på mineralolje, og er 
bekymret for at miljøavgiftene reduseres.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  ønsker å reversere regjeringens forslag om å 
redusere grunnavgiften på mineralolje med 80 pst. 
D e t t e  m e d l e m  ønsker også å utvide grunnavgiften 
på mineralolje og biodiesel til å omfatte flyparafin som 
leveres til bruk om bord i fly i innenriks luftfart.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e -
p a r t i  slutter seg til regjeringens forslag.

8.9 Avgift på smøreolje mv.
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen, se 
forslag til avgiftsvedtak § 1. For 2022 er avgiftssatsen 2,38 
kroner per liter.

Avgiften på smøreolje ble innført i 1988. Avgiften 
skal bidra til å redusere uheldig disponering og forbren-
ning av spillolje.

Avgiften omfatter motor- og girsmøreoljer, indust-
rielle smøreoljer, hydrauliske oljer, mineraloljebaserte 
smøreoljer samt tilsvarende produkter av annen opp-
rinnelse.

Smøreolje som brukes i utenriksfart, fiske og fangst 
i fjerne farvann, anlegg på kontinentalsokkelen, forsy-
ningsfartøy mv. og i fly, er fritatt for avgift.

Det gis tilskudd ved innlevering av spillolje til god-
kjent innsamler. Ordningen blir ofte omtalt som refu-
sjon av smøreoljeavgift, selv om det ikke er noen direkte 
kobling mellom smøreoljeavgiften og tilskuddet. Det er 
Klima- og miljødepartementet som har ansvaret for 
ordningen. Se omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Klima- 
og miljødepartementet.
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KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 
fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, der det foreslås at avgiften på smøreolje 
avvikles.

8.10 Avgifter på utslipp av klimagasser
8.10.1 AVGIFTER I KLIMAPOLITIKKEN

Sammendrag
Hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk er sektor-

overgripende virkemidler i form av klimaavgifter og 
omsettbare kvoter. Avgifter og omsettbare kvoter setter 
begge en pris på utslipp av klimagasser. Ved bruk av kar-
bonpriser pålegger ikke myndighetene den enkelte 
virksomhet eller person å redusere utslippene på en be-
stemt måte, men hver enkelt får et økonomisk insentiv 
til å endre atferd. Aktørene står derfor fritt til å tilpasse 
seg karbonprisene på den måten som passer best, med 
lavest nettokostnad.

Karbonpriser bidrar til å gjøre lav- og nullutslipps-
teknologi mer lønnsomt, og legger grunnlaget for ny, 
klimavennlig aktivitet. Dette er særlig viktig for å moti-
vere til innovativ virksomhet som ikke nødvendigvis vil 
få støtte gjennom mer målrettede subsidieordninger. 
Når alle utslipp står overfor den samme karbonprisen, 
vil alle aktører ha like insentiver til å redusere utslippe-
ne, og et gitt utslippsmål nås til lavest mulig kostnad for 
samfunnet. Det er bred enighet i internasjonale 
forskningsmiljøer om at prising av utslipp av klimagas-
ser i form av avgifter eller kvoter er et effektivt virkemid-
del i klimapolitikken og vil være viktig for at verden skal 
nå sine utslippsmål.

Tabell 8.2 viser avgiftssatser for 2022 og forslag for 
2023, også omregnet i kroner per tonn CO2. I 2022 er det 
generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av 
klimagasser på 766 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. 
Forslaget for 2023 øker dette til 952 kroner per tonn 
CO2-ekvivalenter. Dette forslaget er omtalt i punkt 
8.10.2. Endringer i avgifter på kvotepliktige utslipp er 
omtalt i punkt 8.10.3. Avgiftene virker i samspill med 
andre politikkendringer som påvirker klimagassutslipp, 
for eksempel krav om innblanding av biodrivstoff. En 
helhetlig oversikt over slike virkemidler og forventet 
klimaeffekt fremgår av Prop. 1 S (2022–2023) for Klima- 
og miljødepartementet.

Fra 2023 vil beregningen av det norske utslipps-
regnskapet ta utgangspunkt i nye utslippsfaktorer 
(GWP-verdier). Satsene i klimaavgiftene er beregnet 
med de samme utslippsfaktorene som ligger til grunn 
for utslippsregnskapet, og regjeringen foreslår at de nye 

faktorene også skal benyttes til beregning av avgiftssat-
sene. Dette påvirker satsen for utslipp av naturgass til 
luft i CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten på konti-
nentalsokkelen, den foreslåtte avgiften på SF6 og avgif-
ten på HFK/PFK. De nye utslippsfaktorene er nærmere 
omtalt i Prop. 1 S (2022–2023) for Klima- og miljødepar-
tementet.

De viktigste avgiftene på utslipp av klimagasser er 
CO2-avgiften på mineralske produkter og CO2-avgiften i 
petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. Beg-
ge avgiftene ble innført i 1991. I tillegg er det avgift på 
klimagassene HFK og PFK. Det meste av klimagassut-
slippene fra olje- og gassutvinning på kontinentalsok-
kelen og innenriks luftfart, er omfattet av både kvote-
systemet og avgift.

Det er de senere år foretatt en rekke endringer i 
CO2-avgiften på mineralske produkter som har gitt like-
re prising av klimagasser fra ulike utslippskilder. Det ge-
nerelle avgiftsnivået på mineralolje er økt fra om lag 273 
kroner per tonn CO2 i 2013 (målt i faste 2021-kroner) til 
766 kroner per tonn CO2 i 2022. Avgiftene på utslipp av 
klimagasser i Norge er blant de høyeste i verden. I tillegg 
er en rekke fritak og reduserte satser avviklet. I 2020 ble 
den reduserte satsen for fiske og fangst avviklet, og i 
2022 ble det innført avgift på avfallsforbrenning og av-
gift på naturgass og LPG til veksthusnæringen. Dette har 
forsterket insentivene til utslippsreduksjoner i hele 
økonomien og har bidratt til en mer kostnadseffektiv 
klimapolitikk. I 2022 er tilnærmet all innenlands bruk 
av mineralske produkter (fossil energi) ilagt karbonpri-
ser, enten gjennom kvotesystemet eller CO2-avgiften. 
De eneste unntakene er mineralolje til fiske og fangst i 
fjerne farvann og naturgass og LPG til kjemisk reduk-
sjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske 
prosesser i ikke-kvotepliktige virksomheter.

Om lag 85 pst. av Norges samlede utslipp av klima-
gasser er ilagt avgift eller kvoteplikt. Det er en svært høy 
andel i internasjonal sammenheng. Se nærmere omtale 
i punkt 2.4.2.

Utslipp som verken er ilagt kvoteplikt eller avgift, 
tilsvarer i 2022 om lag 7,9 mill. tonn CO2-ekvivalenter. 
Dette utgjør om lag 15 pst. av Norges samlede utslipp av 
klimagasser og om lag 30 pst. av Norges ikke-kvoteplik-
tige utslipp av klimagasser. Figur 8.20 viser hvordan de 
ikke-prisede utslippene av klimagasser fordeler seg på 
utslippskilder og type gass. Tallene inkluderer ikke ut-
slipp eller opptak fra arealbruk, arealbruksendringer og 
skogbruk (LULUCF).

Utslippene av metan (CH4) og lystgass (N2O) fra 
jordbruket utgjør om lag 4,3 mill. tonn CO2-ekvivalen-
ter, dvs. om lag halvparten av de ikke-prisede utslippene 
av klimagasser. Utslippene av metan kommer fra hus-
dyr og husdyrgjødsel, mens utslippene av lystgass kom-
mer fra mineralgjødsel og husdyrgjødsel.
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Utslippene av metan fra avfallsdeponier utgjør om 
lag 0,84 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene fra av-
fallsdeponier er i all hovedsak utslipp av metan som 
dannes når biologisk avfall brytes ned. Deponering av 
biologisk nedbrytbart avfall ble forbudt 1. juli 2009. 
Dagens utslipp av metan fra avfallsdeponier skyldes i all 
hovedsak nedbryting av biologisk avfall som ble depo-
nert før forbudet ble innført. Disse utslippene vil avta i 
årene fremover.

Fiske og fangst i fjerne farvann er fritatt for CO2-av-
giften på mineralske produkter, selv om salg av drivstoff 
til slik virksomhet inngår i det norske utslippsregnska-
pet. Utslippene fra fiske og fangst i fjerne farvann var på 
om lag 0,3 mill. tonn CO2 i 2020. Ved en feil har ikke dis-
se utslippene blitt omtalt som utslipp som verken er 
ilagt kvoteplikt eller avgift i tidligere års budsjetter.

Utslipp av SF6 utgjør litt under 80 000 tonn CO2. Det 
foreslås å innføre avgift på disse utslippene i 2023, se 
punkt 8.10.7.

I tillegg til de nevnte ikke-prisede utslippskildene, 
er det en rekke mindre utslipp av klimagasser som ver-
ken er ilagt kvoteplikt eller avgift.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering og viser til 

merknader nedenfor.

8.10.2 AVGIFTER PÅ IKKE-KVOTEPLIKTIGE 
UTSLIPP AV KLIMAGASSER

Sammendrag
I Prop 1 S Tillegg 1 (2021–2022) ble det varslet at re-

gjeringen vil trappe opp avgiftene på ikke-kvotepliktige 
utslipp av klimagasser til om lag 2 000 2020-kroner i 
2030. For å følge opp dette foreslår regjeringen å øke av-
giftene på ikke-kvotepliktige utslipp med 21 pst. ut over 
prisstigning i 2023. Det er konsistent med en jevn opp-
trapping mot om lag 2 000 2020-kroner i 2030.

For 2023 anslås avgiftsøkningen å gi et merproveny 
på om lag 2,4 mrd. kroner påløpt og 2,2 mrd. kroner 
bokført. I provenyanslaget er det tatt hensyn til at trans-
portører som har kontrakter med fylkeskommuner el-
ler staten vil kunne ha krav på kompensasjon for avgifts-
økningen. Utgifter til transportørene er nærmere om-
talt i Prop 1 S for Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementetog Prop 1 S forSamferdselsdepartementet.

Økte klimaavgifter vil påvirke husholdningene 
gjennom økte priser på bensin og diesel. Som følge av de 
høye drivstoffprisene foreslår regjeringen en reduksjon 
av veibruksavgiften på bensin og diesel. Siden vei-
bruksavgiften og CO2-avgiften legges på det samme 
drivstoffet, er det den samlede endringen i avgiften som 
vil avgjøre hvordan prisene vil påvirkes. Endringene i 
veibruksavgiften er nærmere omtalt i punkt 8.5.

En økning av avgiftene på ikke-kvotepliktige ut-
slipp vil kunne berøre store deler av næringslivet, blant 
annet gjennom økte priser på transport. Det anslås 
imidlertid at eventuelle kostnadsøkninger vil være små 
for de aller fleste virksomheter i landet. For enkelte næ-
ringer vil avgiftsøkningen kunne medføre en større 
kostnadsøkning. Fergeselskaper, busselskaper og andre 
aktører i transportnæringen som har kontrakter med 
fylkeskommunene eller staten, vil kunne ha en kon-
traktsfestet rett til å få kompensert merkostnadene fra 
avgiftsøkninger. Eventuelle kostnadsøkninger for jord-
bruket vil inngå i kostnadskalkylene som ligger til grunn 
for jordbruksforhandlingene.

Økningen av avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp 
er et virkemiddel for å nå Norges Paris-mål og innfri 
Norges forpliktelser i klimaavtalen med EU. SSB har ut-
arbeidet en analyse av utslippsvirkningen av å øke avgif-
tene på ikke-kvotepliktige utslipp til 2 000 kroner i 
2030. Analysen er utført med makromodellen SNOW. 
SSB anslår at opptrappingen isolert sett vil redusere nor-
ske utslipp med om lag 1,3 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 
2030. Anslag på samlede utslippsvirkninger av regjerin-
gens klimapolitikk er nærmere omtalt i særskilt vedlegg 
til Prop. 1 S (2022–2023) for Klima- og miljødeparte-
mentet.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a -
l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  K r i s t e l i g  Fo l k e p a r -
t i ,  slutter seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  foreslår 
i sitt alternative statsbudsjett å fase inn avgift på klima-
gassutslipp i landbruket. Det foreslås en avgift på 100 
kroner pr tonn CO2-ekvivalent med virkning fra 2023. 
Norsk landbruk er i dag unntatt fra klimagassavgift på 
biologiske prosesser, og det legges derfor opp til en for-
siktig innfasing av avgiften.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, som avviser regjeringens forslag om totale 
avgiftsøkninger på drivstoff til veitrafikken. D i s s e 
m e d l e m m e r  viser til forslag om at den foreslåtte øk-
ningen i CO2-avgiften avvises, samt at CO2-avgiften på 
drivstoff i veitrafikken avvikles for første halvår. Dette 
vil bidra til lavere drivstoffpriser som vil dempe infla-
sjonen og redusere faren for videre renteøkninger.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  mener det må 
bli dyrere å forurense, og viser til Rødts alternative stats-
budsjett, hvor det foreslås å øke CO2-avgiften med to-
talt 38 pst. ut over prisjustering.

D e t t e  m e d l e m  mener at prinsippet om at foru-
renser må betale, er et godt prinsipp for å ivareta miljøet 
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og kutte utslipp, men at flate miljøavgifter kan bli enda 
en sten til byrden for allerede økonomisk utfordrede fa-
milier og for folk i distriktene.

Det er d e t t e  m e d l e m s  mål at alle skal kunne leve 
miljøvennlig, uavhengig av hvor man bor, eller hvor stor 
lommeboka er, og d e t t e  m e d l e m  viser til Rødts al-
ternative statsbudsjett, hvor det foreslås å omfordele av-
giftsinntektene fra økt CO2-avgift og veibruksavgift ut 
over regjeringas forslag på til sammen 3,4 mrd. kroner 
tilbake til alle med inntekt under 500 000 kroner gjen-
nom en klimarabatt.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, der det blir foreslått å 
øke CO2-avgiften med 25 pst. ut over prisstigning i 2023.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til eget alternative statsbudsjett, hvor 
det foreslås å øke CO2-avgiften med 48 pst. fra avgiften i 
2022, noe som gir en jevn stigning i CO2-prisen frem til 
en pris på 3 000 kroner per tonn i 2030.

8.10.3 AVGIFTER PÅ KVOTEPLIKTIGE UTSLIPP AV 
KLIMAGASSER FRA PETROLEUMS-
VIRKSOMHETEN OG LUFTFART

Sammendrag
Med dagens kvotepris vil samlet karbonpris (kvote-

pris og avgift) for luftfarten og petroleumsvirksomheten 
være på over 1 600 kroner per tonn CO2 i 2023. Det inne-
bærer en økning i karbonprisen på om lag 5 pst., eller 75 
kroner per tonn CO2, sammenlignet med 2022. Avgifter 
på kvotepliktige utslipp av klimagasser antas å ha liten 
virkning på globale utslipp. Det skyldes at en reduksjon 
av utslipp i én sektor vil frigi kvoter til andre deler av 
kvotesystemet og gi tilsvarende økte utslipp der. Reduk-
sjon av kvotepliktige utslipp bidrar heller ikke til opp-
fyllelsen av Norges internasjonalt forpliktede klimamål. 
Regjeringen foreslår ingen endring i avgiftsnivået for 
kvotepliktige utslipp fra petroleumsvirksomheten og 
luftfarten ut over prisjustering.

Mineralolje og naturgass brukt i petroleumsvirk-
somheten på kontinentalsokkelen ilegges i dag avgift på 
henholdsvis 620 og 705 kroner per tonn CO2. Avgiften 
på mineralolje foreslås økt med 13,5 pst. ut over prisstig-
ning slik at utslipp fra naturgass og mineralolje ilegges 
samme avgift, 725 kroner per tonn CO2, i 2023. Bruken 
av mineralolje på sokkelen er marginal og avgiftsøknin-
gen antas ikke å gi vesentlig økt proveny. Inntekter fra 
CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten inngår i kon-
tantstrømmen fra petroleumsvirksomheten, som i sin 
helhet overføres til Statens pensjonsfond utland.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet 

fra Miljøpartiet De Grønne, slutter seg til regjeringens 
forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  foreslår i eget alternative statsbudsjett å øke 
CO2-avgiften på innenriks kvotepliktig luftfart fra 649 
kroner til 1 000 kroner. D e t t e  m e d l e m  foreslår videre 
å øke CO2-avgiften på sokkelen med 50 pst. og å innføre 
en ny avgift på produsert vann i petroleumsvirksomhet-
en.

8.10.4 CO2-AVGIFT PÅ MINERALSKE 
PRODUKTER

Sammendrag
For 2023 foreslås det å:

–   øke avgiftssatsene for bensin, mineralolje, ikke-kvo-
tepliktig luftfart, naturgass og LPG med 21 pst. ut 
over prisjustering, se forslag til avgiftsvedtak romer-
tall I § 1. Dette er omtalt i punkt 8.10.2,

–   nominelt videreføre satsene på naturgass og LPG til 
veksthusnæringen, se forslag til avgiftsvedtak 
romertall I § 1. Dette er omtalt nedenfor.

–   innføre fritak for CO2 som fanges og lagres, se for-
slag til avgiftsvedtak romertall I § 1 bokstav h. Dette 
er omtalt nedenfor.

Forslagene anslås å gi et samlet økt proveny på om 
lag 2,4 mrd. kroner påløpt og 2,2 mrd. kroner bokført. 
Provenyet fra CO2-avgiften vil reduseres som følge av at 
det innføres et nytt omsetningskrav for ikke-veigående 
maskiner og at omsetningskravet i veitrafikken økes fra 
15,5 til 17 pst. Dette skyldes at kravet innebærer at for-
bruk av fossile drivstoff erstattes med biodrivstoff, og at 
biodrivstoff ikke omfattes av CO2-avgiften. Provenyta-
pet fra kravene er anslått til 300 mill. kroner påløpt og 
265 mill. kroner bokført. Det vises til omtale av omset-
ningskravene i Prop. 1 S (2022–2023) for Klima- og mil-
jødepartementet.

CO2-avgiften på mineralske produkter skal bidra til 
kostnadseffektive reduksjoner i utslippene av CO2 fra 
bruk av mineralske produkter. Avgiften omfatter de mi-
neralske produktene mineralolje, bensin, naturgass og 
LPG. Avgiften omfatter også blandinger dersom det mi-
neralske produktet utgjør hovedbestanddelen.

Fritak for CO2-avgift på mineralske produkter
Noen fritak i CO2-avgiften gjelder alle de avgiftsplik-

tige mineralske produktene, mens andre gjelder kun 
noen av dem.

Forbrenning av biologisk materiale tilfører ikke 
nytt karbon til karbonkretsløpet i naturen, i motsetning 
til forbrenning av fossile drivstoff. Utslipp av CO2 fra for-



75Innst. 3 S – 2022–2023

brenning av biodrivstoff inngår derfor ikke i nasjonale 
totalutslipp av CO2 etter FNs klimakonvensjon. CO2-av-
giften priser utslipp av fossilt karbon og har som formål 
å redusere norske utslipp av klimagasser, slik disse må-
les etter FNs klimakonvensjon. CO2-avgiften er derfor 
avgrenset til mineralske produkter (fossile drivstoff ), og 
det er fritak for andel biodrivstoff som er innblandet i 
mineralske produkter.

Mineralske produkter som brukes som råstoff i in-
dustriell virksomhet på en slik måte at det ikke oppstår 
utslipp av karbon til luft, eller utslippene er vesentlig la-
vere enn det mengden råstoff skulle tilsi, er fritatt for av-
gift. Andel hydrogen i naturgass og LPG er fritatt for av-
gift. Dette fordi hydrogen ikke gir utslipp av karbon ved 
forbrenning, kun utslipp av vann (H2O).

CO2-avgiften skal prise utslipp av CO2 til atmosfæ-
ren. CO2 som fanges og lagres permanent, bør derfor fri-
tas for avgift. Et forslag om fritak for CO2-avgift på mine-
ralske produkter for CO2 som fanges og lagres perma-
nent har vært på høring. Forslaget fikk bred tilslutning. 
Det foreslås at fritaket tas inn i Stortingets vedtak om 
CO2-avgift på mineralske produkter § 2 bokstav h. Nær-
mere regler vil bli fastsatt i forskrift. Dersom vilkårene 
for fritak er oppfylt, foreslås at det gis refusjon med 952 
kroner per tonn CO2, jf. forslag til avgiftsvedtak § 1 and-
re ledd.

Departementet mener at bruk av mineralske pro-
dukter som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvotelo-
ven, bør fritas for CO2-avgift. EFTAs overvåkingsorgan 
(ESA) har imidlertid gitt uttrykk at et slikt fritak vil inne-
bære statsstøtte i strid med EØS-avtalen, men at redu-
serte satser på nivå med minstesatsene i energiskattedi-
rektivet kan anses som forenlig støtte. For mineralolje 
anses vilkåret oppfylt gjennom grunnavgiften på mine-
ralolje. Kvotepliktig bruk av mineralolje er derfor fritatt 
for CO2-avgift, med unntak av mineralolje til kvoteplik-
tig luftfart, som ilegges en egen sats. For kvotepliktig 
bruk av øvrige mineralske produkter er det reduserte 
satser tilsvarende minstesatsene i energiskattedirekti-
vet. Departementets syn er at fritak for kvotepliktige ut-
slipp ikke innebærer statsstøtte, og departementet er i 
dialog med ESA om saken.

Det er i tillegg enkelte generelle fritak som er be-
grunnet med at særavgiftene er ment å treffe innenlands 
forbruk og at norske klimaforpliktelser er knyttet til ut-
slipp fra norsk territorium. Det er derfor blant annet fri-
tak for skip og fly i utenriksfart. I tidligere års budsjetter 
er fritaket for fiske og fangst i fjerne farvann oppgitt å ha 
denne begrunnelsen. Departementet har blitt opp-
merksom på at salg av drivstoff til fiske og fangst i fjerne 
farvann registreres i det norske utslippsregnskapet. Det 
er derfor ikke tilfelle at dette ikke er norske utslipp.

Etter Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineral-
ske produkter skal det betales avgift ved innførsel av mi-
neralolje. Dette gjelder også mineraloljen som befinner 

seg i et fartøys drivstofftank og som kun er ment til bruk 
for fartøyet. Det finnes i dag ikke et system for oppkre-
ving av avgift ved innførsel av slikt drivstoff. Det er der-
for lang og fast praksis for ikke å oppkreve særavgift i sli-
ke tilfeller. CO2-avgiften kan dermed omgås ved å bun-
kre fra tankbåter som ligger utenfor tolv nautiske mil el-
ler i utenlandsk havn. Insentivet til slik bunkring vil for-
sterkes når CO2-avgiften gradvis trappes opp frem mot 
2030 og omfanget av slik bunkring vil kunne øke.

Basert på tilgjengelig statistikk anslår Skattedirek-
toratet at det bunkres 400 mill. liter mineralolje til bruk 
i innenriks sjøfart eller fiske og fangst utenfor territorial-
grensen. Kystverket har utarbeidet en oversikt over an-
tall bunkringer som skjer fra ett skip til et annet utenfor 
territorialgrensen, men innenfor norsk økonomisk so-
ne, altså mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjen. 
Ifølge Kystverket var det i 2021 fem bunkringsfartøy 
som til sammen antas å ha solgt drivstoff til andre skip 
50 ganger. Kun 16 av bunkringene har blitt etterfulgt av 
at skipet har gått over i innenriks trafikk. På denne bak-
grunn må omfanget av bunkring til havs utenfor territo-
rialgrensen til bruk innenfor grensen antas å være be-
grenset. Av de 400 mill. literne drivstoff som bunkres 
utenfor territorialgrensen og innføres, kan dermed det 
meste antas å komme fra havner i utlandet. Departe-
mentet vil se nærmere på muligheten for å kreve opp 
avgift ved innførsel av drivstoff som er i fartøyets driv-
stofftanker.

CO2-avgift på naturgass og LPG til veksthusnærin-
gen

I 2022 vedtok Stortinget å innføre CO2-avgift på na-
turgass og LPG til veksthusnæringen med 10 pst. av det 
generelle nivået for ikke-kvotepliktige utslipp, altså 77 
kroner per tonn CO2. Dette tilsvarer 0,15 kr per Sm3 og 
0,23 kroner per kg. For 2023 foreslås det å videreføre sat-
sen nominelt. Forslaget innebærer en reell reduksjon av 
avgiften på 2,8 pst. Det tilsvarer om lag 2 kroner per tonn 
CO2. Gitt en nominell videreføring og en økning av det 
generelle avgiftsnivået på 21 pst., vil satsen for veksthus-
næringen være på om lag 8 pst. av det generelle nivået 
for ikke-kvotepliktige utslipp i 2023. Bakgrunnen for 
forslaget er situasjonen med svært høye energipriser, 
særlig på gass og elektrisitet. Forslaget anslås å gi et pro-
venytap på om lag 1 mill. kroner.

CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduk-
sjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralo-
giske prosesser

Naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elek-
trolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser har 
null-sats i CO2-avgiften på mineralske produkter. Ikke-
kvotepliktige virksomheter står dermed ikke overfor en 
karbonpris som gir insentiver til utslippsreduksjoner.
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I statsbudsjettet for 2020 ble det foreslått å oppheve 
fritaket fra 1. januar 2020. Stortinget sluttet seg til dette, 
jf. Prop. 1 LS (2019–2020) Skatter, avgifter og toll 2020 og 
Innst. 3 S (2019–2020). Ved behandlingen av Prop. 67 S 
(2019–2020) fattet Stortinget et anmodningsvedtak 
(vedtak nr. 447 av 31. mars 2020) hvor regjeringen ble 
bedt om å gjeninnføre fritaket, jf. Innst. 216 S (2019–
2020). Anmodningsvedtaket ble fulgt opp i Prop. 70 LS 
(2019–2020), hvor det ble foreslått at CO2-avgiften på 
naturgass og LPG levert til kjemisk reduksjon eller elek-
trolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser skulle 
settes til henholdsvis 0 kroner per Sm3 naturgass og 0 
kroner per kg LPG fra 1. april 2020. Det ble foreslått en 
opptrapping av avgiftssatsene til 25 pst. av det generelle 
avgiftsnivået i CO2-avgiften på naturgass og LPG i 2021, 
50 pst. i 2022, 75 pst. i 2023 og til 100 pst. fra og med 
2024. Stortinget sluttet seg til denne intensjonen, jf. 
Innst. 233 S (2019–2020).

Flere virksomheter innenfor kjemisk reduksjon og 
elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser er 
kvotepliktige. Norges prinsipielle syn er at det å ilegge 
både avgift og kvoteplikt innebærer dobbel virkemid-
delbruk og at det derfor ikke innebærer statsstøtte å gi 
fritak for CO2-avgift dersom virksomheten er kvoteplik-
tig. I 2008 konkluderte likevel EFTAs overvåkingsorgan 
(ESA) med at fritak for kvotepliktige virksomheter inne-
bærer statsstøtte. ESA kom imidlertid til at støtten var 
forenlig med EØS-avtalen dersom virksomhetene ileg-
ges avgift over minstesatsene i EUs energiskattedirektiv.

Energiskattedirektivet omfatter ikke kjemisk re-
duksjon og elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske 
prosesser. Naturgass og LPG til disse anvendelsene er 
derfor ikke omfattet av energiskattedirektivets krav om 
minstesats. I tråd med dette har departementet ment at 
et fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk 
reduksjon mv. som gir kvotepliktige utslipp etter kli-
makvoteloven, ikke utgjør statsstøtte. Spørsmålet ble 
forelagt ESA. ESA kom imidlertid til at fritaket utgjør 
statsstøtte, men understreketat dette er en foreløpig 
vurdering. ESA utelukket heller ikke at fritaket kan ut-
gjøre forenlig statsstøtte. Avklaring av dette krever en 
formell notifikasjon til ESA. Departementet er i dialog 
med ESA om saken. Forutsatt at ESA kommer til at et fri-
tak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduk-
sjon mv. som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvote-
loven, ikke utgjør statsstøtte, foreslås at avgiftssatsene 
økes med 21 pst. slik at de fortsatt utgjør 25 pst. at det ge-
nerelle nivået for ikke-kvotepliktige utslipp, se forslag til 
avgiftsvedtak romertall II. Det forventes ingen snarlig 
avklaring av saken. Det kan dermed ikke legges til grunn 
noe proveny fra avgiften i 2023.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -

t i s k  Ve n s t r e p a r t i , foreslår som følge av budsjettfor-
liket å innføre en ny sats for kvotepliktig bruk av mine-
ralolje (minstesatsen i EUs energiskattedirektiv). Som 
følge av f l e r t a l l e t s  forslag om å øke omsetningskra-
vet for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner til 10 
pst. fra 1. januar 2023 reduseres det bokførte provenyet 
fra CO2-avgiften på mineralske produkter i 2023 med 60 
mill. kroner sammenlignet med forslag i Prop. 1 LS 
(2022–2023).

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske pro-
dukter romertall I § 1 og § 2 skal lyde:

§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til 
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av 
følgende mineralske produkter med følgende beløp:
a. mineralolje (generell sats): kr 2,53 per liter.

Mineralolje til
–   bruk som gir kvotepliktig utslipp etter kli-

makvoteloven: 0,23 kr per liter
–   innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,66 per liter
–   annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle 

privatflyginger: kr 2,43 per liter
b. bensin: kr 2,21 per liter
c. naturgass (generell sats): kr 1,89 per Sm3

Naturgass til
–   bruk som gir kvotepliktig utslipp etter kli-

makvoteloven: kr 0,066 per Sm3

–   kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallur-
giske og mineralogiske prosesser: kr 0 per Sm3

–   veksthusnæringen: kr 0,15 per Sm3

d. LPG (generell sats): kr 2,86 per kg.
LPG til
–   bruk som gir kvotepliktig utslipp etter kli-

makvoteloven: kr 0 per kg.
–   kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallur-

giske og mineralogiske prosesser: kr 0 per kg.
–   veksthusnæringen: kr 0,23 per kg.
For mineralske produkter som er fritatt for avgift et-

ter § 2 bokstav h, gis det fritak med kr 952 per tonn CO2.
Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-

tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for CO2-avgift på mineralske pro-
dukter som
a. utføres til utlandet
b. l egges inn på tollager når varene er bestemt til utfør-

sel innføres
1.  som reisegods
2.  til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
d. leveres til eller innføres av

1. NATO og styrker fra land som deltar i Partner-
skap for fred
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2. Den nordiske investeringsbank
e. kommer i retur til registrert virksomhets lager
f. brukes som råstoff i industriell virksomhet på en 

slik måte at det ikke oppstår utslipp av karbon til 
luft eller utslippet er vesentlig lavere enn det meng-
den råstoff skulle tilsi

g. leveres til bruk der utslippet av CO2 er fanget og 
lagret.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,  R ø d t , 
Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g  Fo l k e p a r t i  slutter seg til 
regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, som avviser regjeringens forslag om økning i 
CO2-avgiften samt at CO2-avgiften på drivstoff i veitra-
fikken avvikles for første halvår.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til egen omtale under punkt 8.10.3 foran 
i denne innstillingen.

8.10.5 AVGIFT PÅ FORBRENNING AV AVFALL

Sammendrag
Avgiften ble innført i 2022 med en avgiftssats på 192 

kroner per tonn CO2, tilsvarende 25 pst. av det generelle 
nivået for ikke-kvotepliktige utslipp. Avgiften beregnes 
etter en nasjonal utslippsfaktor (tonn fossilt CO2 per 
tonn innlevert avfall). Med en nasjonal utslippsfaktor 
på 0,5498 tonn CO2 per tonn avfall utgjorde dette om 
lag 106 kroner per tonn avfall. For at avgiften skal gi det 
enkelte forbrenningsanlegg insentiv til å redusere ut-
slippene fra forbrenning i eget anlegg gjennom sorte-
ring av avfall, kan forbrenningsanleggene søke Miljødi-
rektoratet om å benytte en anleggsspesifikk utslippsfak-
tor ved beregning av avgiften.

Det er avgiftsfritak for utslipp av CO2 ved forbren-
ning av farlig avfall og ved forbrenning av avfall dersom 
CO2 fanges og lagres (CCS). Det foreslås å innføre fritak 
for CCS også i CO2-avgiften, se omtale i punkt 8.10.4. 
Forskriftsbestemmelsene knyttet til de to fritakene vil 
bli samordnet.

Formålet med en avgift på utslipp fra avfallsforbren-
ning er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ut-
slipp av klimagasser. I tillegg til at avgiften gir inntekter 
til statskassen, skal den bidra til å redusere andre miljø-
skader fra avfall, herunder bidra til en forsvarlig håndte-
ring av farlig avfall.

Ileggelse av både avgift og kvoteplikt innebærer et-
ter departementets oppfatning dobbel virkemiddel-
bruk. I tråd med dette er departementets syn at et av-
giftsfritak/-unntak for kvotepliktige utslipp ikke utgjør 
statsstøtte. EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har imidler-
tid tidligere kommet til at et unntak for kvotepliktige 

forbrenningsanlegg utgjør statsstøtte. ESA påpekte da at 
dette er en foreløpig vurdering og ESA utelukket heller 
ikke at unntaket kan være forenlig statsstøtteregelver-
ket. Dette krever i så fall en formell notifikasjon til ESA. 
Departementet er i dialog med ESA om saken.

Etter gruppeunntaksforordningen (GBER) kan det 
det innføres støtteordninger uten forhåndsgodkjen-
ning av ESA dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt. 
Det er forventet endringer i ordningen som kan inne-
bære at det kan innføres redusert avgift for kvotepliktige 
virksomheter uten formell notifikasjon til ESA.

For 2023 foreslås det derfor å innføre to satser, en 
for kvotepliktige og en for ikke-kvotepliktige avfallsfor-
brenningsanlegg. Satsen for kvotepliktige utslipp fore-
slås redusert med 50 pst. sammenlignet med 2022, 
mens satsen for ikke-kvotepliktige utslipp foreslås økt 
med 141 pst., til henholdsvis 95 og 476 kroner per tonn 
CO2, se forslag til avgiftsvedtak romertall II. Dette tilsva-
rer henholdsvis 10 og 50 pst. av det generelle nivået for 
ikke-kvotepliktige utslipp. Differensieringen forutsetter 
som nevnt endringer i gruppeunntaksforordningen. 
Det foreslås derfor at vedtaket trer i kraft fra den tid de-
partementet bestemmer. For det tilfelle at forordningen 
ikke er endret innen utløpet av 2022 foreslås at avgiften 
økes med 21 pst. til 238 kroner per tonn CO2, se forslag 
til vedtak romertall I. Dette anslås å gi et økt proveny på 
190 mill. kroner påløpt og 180 mill. kroner bokført. Det 
er lagt til grunn at det vil være mulig å innføre differen-
sierte satser fra 1. januar 2023.

For det tilfellet at ESA aksepterer et fullt avgiftsfri-
tak, foreslås at departementet gis fullmakt til å iverkset-
te dette, se forslag til avgiftsvedtak romertall III.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.10.6 AVGIFT PÅ HYDROFLUORKARBONER 
(HFK) OG PERFLUORKARBONER (PFK)

Sammendrag
For 2023 foreslås det å øke avgiftssatsen med 21 pst. 

ut over prisjustering til 952 kroner per tonn CO2, se om-
tale i punkt 8.10.2. Se forslag til avgiftsvedtak § 1. I 2022 
er avgiften 766 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Avgif-
ten på klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og per-
fluorkarboner (PFK) ble innført i 2003. Avgiftens formål 
er å redusere utslippene av disse klimagassene.

Avgiften omfatter alle blandinger av HFK og PFK, 
både innbyrdes blandinger og blandinger med andre 
stoffer, samt HFK og PFK som inngår som bestanddel i 
andre varer. HFK og PFK som gjenvinnes er fritatt for av-
gift.

Avgiften er gradert etter gassenes globale oppvar-
mingspotensial (GWP). Dette innebærer at satsene på 
de ulike fluorgassene avhenger av klimaeffekt. Det gis 



78 Innst. 3 S – 2022–2023

refusjon for HFK og PFK som innleveres til godkjent an-
legg for destruksjon. Det er Klima- og miljødepartemen-
tet som har ansvaret for ordningen, se Prop. 1 S (2022–
2023) for Klima- og miljødepartementet.

En økning av avgiften med 21 pst. ut over prisjuste-
ring, anslås å gi et merproveny på 80 mill. kroner påløpt 
og 70 mill. kroner bokført.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.10.7 AVGIFT PÅ SF6
Sammendrag

For 2023 foreslås det å innføre en avgift på SF6 (svo-
velheksafluorid), se forslag til avgiftsvedtak.

SF6 er en klimagass med stor global klimapåvirk-
ning. SF6 benyttes først og fremst som isolasjonsmedi-
um i elektriske anlegg mv., enten ved første gangs påfyl-
ling eller etterfylling. Utslippene av SF6 er små og skyl-
des primært uunngåelige lekkasjer eller uhell. SF6-gass 
benyttes også i produksjon av elektriske brytere. Det er 
ingen produsenter av SF6-gass i Norge. Videre er det kun 
én produsent av SF6-holdige brytere i Norge.

Skattedirektoratet har hatt forslag til avgiftsregel-
verk på høring. Som for andre særavgifter som er vareav-
gifter, ble det foreslått å legge avgift både på importerte 
og innenlandsproduserte produkter. Det ble foreslått å 
knytte avgiftsplikten til bestemte varenumre i tolltarif-
fen. Avgiftens formål er å prise utslipp av SF6 til atmo-
sfæren, men SF6 har også anvendelser som ikke gir ut-
slipp. Avgiften er derfor foreslått utformet slik at det tas 
høyde for at bruk av SF6 ikke nødvendigvis gir utslipp av 
klimagasser. Det ble foreslått at avgiften skal omfatte 
ren SF6 og SF6 som inngår som bestanddel i produkter. 
Det ble lagt til grunn at avgiftssatsen skal reflektere pro-
duktets GWP-verdi (global warming potential) og at 
den skal tilsvare den generelle satsen for ikke-kvoteplik-
tig utslipp av klimagasser.

Elektriske anlegg i kraftsektoren inneholder store 
mengder SF6, mens selve utslippet av SF6 er begrenset. 
Når det importeres SF6 til første gangs påfylling av nye 
anlegg og komponenter, vil en avgift på hele det impor-
terte volumet ikke gi en presis prising av utslippene av 
SF6. Det ble derfor foreslått et avgiftsfritak for SF6 som 
brukes til første gangs påfylling av nye høyspentanlegg. 
Fritaket vil kun komme til anvendelse for førstegangs 
påfylling av anlegg/komponenter som kan etterfylles 
med SF6. SF6 som etterfylles i slike anlegg og kompo-
nenter skal ilegges avgift med full sats. Dette vil være 
gass som erstatter SF6 som har blitt sluppet ut til atmo-
sfæren.

SF6 i elektriske anlegg og komponenter som ikke et-
terfylles, omfattes av satsen for SF6-holdige produkter. 
Satsen ble foreslått til 20 pst. av full sats. Også anlegg og 

komponenter som ikke etterfylles, vil slippe ut SF6. Si-
den det ikke anskaffes SF6 til etterfylling, må utslippene 
prises ved å legge avgift all SF6 som befinner seg i pro-
duktet ved import/produksjon. Satsen er sjablongmes-
sig beregnet. Det er lagt til grunn at om lag 10 pst. av gas-
sen i komponenten vil slippes ut i løpet av en levetid på 
40 år. Det er videre tatt hensyn til at avgiftene på ikke-
kvotepliktige utslipp av klimagasser vil øke til 2 000 
2020-kroner i 2030. Satsen er til slutt neddiskontert 
med en rente på 4 pst.

SF6 benyttes også som innsatsfaktor tilproduksjon 
av SF6-holdige produkter. Under produksjonen kan det 
forekomme utslipp av SF6 til atmosfæren. SF6 som slip-
pes ut til atmosfæren under produksjonen, vil bli ilagt 
avgift med full sats. SF6 som inngår i produktene som 
produseres, vil ilegges avgift etter satsen for SF6-holdige 
produkter dersom disse selges på det norske markedet.

SF6 som eksporteres, enten ren SF6 eller i SF6-holdi-
ge produkter, gir ikke utslipp som føres i det norske ut-
slippsregnskapet. Det er derfor foreslått et fritak for eks-
port.

For å stimulere til gjenbruk av gass ble det foreslått 
et unntak for slik gass som er tappet fra anlegg som tas 
ut av drift. Som for øvrige særavgifter ble det foreslått fri-
tak for reisegods, diplomater mv.

Det ble lagt til grunn at avgiften er i tråd med EØS-
avtalens statsstøtteregelverk.

Det ble avgitt seks høringsuttalelser med merkna-
der. ABB forutsetter at fritaket for eksport også omfatter 
SF6 som er sluppet ut i forbindelse med produksjons-
prosessen, og fremhever at noe annet vil kunne påvirke 
konkurransesituasjonen negativt. Brukergruppen for 
gassisolerte koblingsanlegg, Statkraft energi, NHO og 
Lede mener at avgiftsfritaket for første gangs påfylling av 
SF6 på nye høyspentanlegg må omfatte fylling både på 
fabrikk, hos leverandør og på anleggsstedet. Det vil si at 
gass i slike anlegg som innføres ikke skal ilegges redusert 
sats, men omfattes av fritaket for første gangs påfylling 
av nye anlegg. Statnett mener at dette fritaket, som er 
forslått gjennomført ved refusjon, vil ha økonomiske 
konsekvenser ved at det vil medføre behov for mellom-
finansiering.

I likhet med høringsinstansene mener departe-
mentet at fritaket for SF6 som brukes til første gangs på-
fylling av nye anlegg, må omfatte gass som innføres 
mens den befinner seg i anlegget. Slik unngås forskjells-
behandling mellom anlegg som importeres med noe 
gass og anlegg som i sin helhet fylles opp i Norge. Kon-
trollhensyn gjør det nødvendig å gjennomføre fritaket 
ved refusjon. Siden avgiften er ment å prise utslipp av 
SF6 som føres i det norske utslippsregnskapet, er det 
ikke grunnlag for å gi fritak for SF6 som er sluppet ut i 
forbindelse med produksjon av eksporterte produkter. 
SF6 som inngår i de eksporterte produktene vil imidler-
tid være fritatt for avgift.
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Departementet viser til at ingen høringsinstanser 
hadde sterke innvendinger til avgiften og foreslår å inn-
føre avgift på SF6 fra 2023. Nærmere regler om avgifts-
plikt, -grunnlag og beregning mv. vil bli fastsatt i for-
skrift, i hovedsak som foreslått i høringen. Departemen-
tet legger til grunn at verken den reduserte satsen for SF6
i produkter eller fritaket for SF6 som brukes til første 
gangs påfylling av nye høyspentanlegg, utgjør statsstøt-
te.

Utslipp av SF6 bør i utgangspunktet prises på nivå 
med utslipp av andre klimagasser, målt i kroner per 
tonn CO2. SF6 er en svært kraftig klimagass, og avgiftssat-
sen målt i kroner per kg SF6 blir derfor høy, 22 372 kro-
ner per kg. Den reduserte satsen for SF6 som inngår som 
bestanddel i andre produkter foreslås til 20 pst. av den 
ordinære satsen, noe som tilsvarer 4 322 kroner per kg i 
2023.

Departementet legger til grunn at avgiften ikke vil 
øke kostnadene for brukerne i betydelig grad, siden 
mengden SF6 som benyttes er forholdsvis liten. For 
elektriske brytere og andre komponenter anslås det at 
prisen kan øke med 10–20 pst., avhengig av type pro-
dukt og mengde SF6. I noen tilfeller kan SF6-frie alterna-
tiver da bli lønnsomme for brukerne.

Avgiften vil medføre administrative kostnader for 
myndighetene og næringen. Det antas at kostnadene vil 
bli lave. Med utslipp tilsvarende 51 000 tonn CO2 og en 
sats på 952 kroner per tonn CO2, anslås provenyet fra 
avgiften til om lag 50 mill. kroner påløpt og 45 mill. kro-
ner bokført. I provenyanslaget er det ikke tatt hensyn til 
tilpasninger til avgiften. I anslaget er det korrigert for at 
en stor andel av dagens utslipp av SF6 stammer fra gam-
le vinduer, og at slike vinduer nå er forbudt å installere i 
Norge.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.10.8 CO2-AVGIFT I 
PETROLEUMSVIRKSOMHETEN

Sammendrag
For 2023 foreslås det å øke avgiftssatsen for natur-

gass til luft med 21 pst. ut over prisjustering, i tråd med 
opptrappingen av avgiftene på ikke-kvotepliktige ut-
slipp. Videre foreslås det å øke avgiften på mineralolje 
med 13,5 pst., slik at utslipp fra bruk av naturgass og mi-
neralolje prises på samme nivå, 725 kroner per tonn 
CO2.

I 2022 er avgiftssatsene 1,65 kroner per Sm3 gass, 
1,65 kroner per liter olje eller kondensat og 10,66 kroner 
per Sm3 naturgass som slippes ut til luft. Naturgass er 
kilde til 95 pst. av utslippene fra petroleumsvirksomhe-
ten. Satsene for naturgass tilsvarer om lag 705 kroner 
per tonn CO2. For mineralolje er satsene noe lavere, 

målt i kroner per tonn CO2, mens satsen for naturgass til 
luft er på 766 kroner per tonn CO2. Det aller meste av 
klimagassutslippene fra petroleumsvirksomheten er i 
tillegg omfattet av kvotesystemet. Utslipp av naturgass 
til luft er ikke omfattet av EUs kvotesystem.

Utslippene av naturgass til luft og forbrenning av 
mineralolje på sokkelen er små og avgiftsøkningen an-
tas ikke å gi vesentlig økt proveny. Inntekter fra CO2-av-
giften i petroleumsvirksomheten inngår i kontant-
strømmen fra petroleumsvirksomheten, som i sin hel-
het overføres til Statens pensjonsfond utland. Avgiftsøk-
ningen påvirker dermed ikke handlingsrommet i bud-
sjettet for 2023, men vil påvirke handlingsrommet i 
fremtidige budsjetter gjennom virkningen på fondet.

Det foreslås et fritak for karbonfangst og lagring i 
CO2-avgiften på mineralske produkter, se punkt 8.10.4. 
Departementet foreslår å presisere i avgiftsvedtaket at 
fritaket også skal gjelde for CO2-avgiften i petroleums-
virksomheten på kontinentalsokkelen.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i , foreslår som følge av budsjettfor-
liket å øke CO2-avgiften på sokkelen fra 725 kr/tonn 
som foreslått i Prop. 1 LS (2022–2023), til 761 kr/tonn.

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleums-
virksomheten på kontinentalsokkelen for 2023 skal ly-
de:

Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 
21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i 
petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales 
CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:
a. for naturgass som slippes ut til luft, kr 13,67 per 

standardkubikkmeter
b. for CO2 som utskilles fra petroleum og slippes ut til 

luft, kr 1,78 per standardkubikkmeter
c. for annen gass kr 1,78 per standardkubikkmeter
d. for olje eller kondensat kr 2,03 per liter.

Lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirk-
somhet på kontinentalsokkelen omfatter ikke karbon-
fangst og -lagring (CCS).»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e , 
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  K r i s t e l i g 
Fo l k e p a r t i  slutter seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å øke CO2-
avgiften for petroleumsvirksomheten med 50 pst. ut 
over regjeringas foreslåtte nivå.
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Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til egen omtale under punkt 8.10.3 foran 
i denne innstillingen.

8.11 Svovelavgift
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen, se 
forslag til avgiftsvedtak § 1. I 2022 er avgiftssatsen 14,20 
øre per liter mineralolje for hver påbegynte 0,1 pst. 
vektandel svovel i olje som inneholder over 0,05 pst. 
vektandel svovel. Dette tilsvarer om lag 72,50 kroner per 
kg SO2 for tungolje.

Svovelavgiften på mineralolje ble innført i 1970. Av-
giften skal bidra til å redusere utslippene av svoveldiok-
sid (SO2).

Avgiften omfatter olje med mineralsk opphav og 
omfatter blant annet fyringsparafin, lett fyringsolje, die-
sel og tungolje.

Mineralolje til skip i utenriksfart, fiske og fangst i 
fjerne farvann og fly i utenriks fart, er fritatt for avgift. 
Det refunderes avgift dersom utslippet av svovel til at-
mosfæren er mindre enn svovelinnholdet i det benytte-
de produktet skulle tilsi.

Figur 8.23 viser utslipp av SO2 i perioden 1990 til 
2021. Foreløpige tall viser at utslippene av svoveldioksid 
(SO2) i 2020 var 15 576 tonn. Dette er 0,6 pst. lavere enn 
i 2020 og 32,4 pst. lavere enn i 2005. Etter Gøteborgpro-
tokollen skal norske årlige utslipp av SO2 fra og med 
2020 være minst 10 pst. lavere enn i 2005. Norge oppfyl-
ler dermed Gøteborgprotokollen for SO2.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 
fra Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti, slut-
ter seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til eget alternative statsbudsjett, hvor 
det foreslås å utvide svovelavgiften til også å omfatte 
kull og koks i tråd med forslag fra Grønn skattekommi-
sjon.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  Fo l k e -
p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis alternative stats-
budsjett og sin hovedmerknad under kap. 2.3.2 i denne 
innstillingen, der det foreslås å utvide svovelavgiften til 
å omfatte kull og koks, herunder bruken av kull og koks 
i industrien og utslipp fra raffineringsanlegg.

D e t t e  m e d l e m  viser til at dette er en oppfølging 
av et forslag fra Grønn skattekommisjon (NOU: 
2015:15), og at utvalget foreslo at avgiften bør være på 
nivå med svovelavgiften på mineralolje. D e t t e  m e d -
l e m  viser til at dette vil være mer i tråd med prinsippet 
om at forurenser skal betale, enn en frivillig avtale med 

industrien. Dette vil også bidra til mer kostnadseffektive 
utslippsreduksjoner ettersom aktørene stilles overfor 
en mer lik pris på utslippene.

8.12 Avgift på trikloreten (TRI) og 
tetrakloreten (PER)

SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se 
forslag til avgiftsvedtak § 1. For 2022 er avgiftssatsen 
78,39 kroner per kg ren TRI og PER.

Avgiften på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) 
ble innført i 2000. Avgiftens formål er å redusere bruken 
av disse kjemikaliene og dermed redusere skade på hel-
se og miljø.

Avgiftsplikten omfatter TRI og PER, herunder gjen-
vunnet TRI og PER. TRI og PER som inngår som be-
standdel i andre produkter, omfattes også av avgiftsplik-
ten dersom mengden av TRI og PER overstiger hen-
holdsvis 1 pst. og 0,1 pst. av produktets totale vekt. Avgif-
ten beregnes på grunnlag av produktets nettovekt og 
andelen TRI og PER i produktet. TRI og PER som er gjen-
vunnet til eget bruk, er fritatt for avgift.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.13 Avgift på utslipp av NOX

SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen, se 
forslag til avgiftsvedtak § 1. For 2022 er avgiftssatsen 
23,79 kroner per kg NOX.

Avgiften på utslipp av nitrogenoksider (NOX) ble 
innført i 2007. Avgiftens formål er å bidra til kostnadsef-
fektive reduksjoner i utslippene av NOX, og bidra til å 
oppfylle Norges utslippsforpliktelse etter Gøteborgpro-
tokollen. Avgiftsplikten omfatter utslipp av NOX ved 
energiproduksjon fra:
–   fremdriftsmaskineri med samlet installert motoref-

fekt på mer enn 750 kW,
–   motorer, kjeler og turbiner med samlet installert 

innfyrt effekt på mer enn 10 MW, og
–   fakler på innretninger på norsk kontinentalsokkel 

og anlegg på land.

Utslipp fra fartøy som går i direkte fart mellom 
norsk og utenlandsk havn, luftfartøy som går i direkte 
fart mellom norsk og utenlandsk lufthavn og fartøy som 
brukes til fiske og fangst i fjerne farvann, er fritatt for av-
gift. Utslipp fra kilder som er omfattet av avtale med sta-
ten om reduksjon av NOX-utslipp, er også fritatt for 
avgift. Avgiftsfritaket er godkjent av EFTAs overvåkings-
organ (ESA).
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Gjeldende miljøavtale mellom Klima- og miljøde-
partementet og 15 næringsorganisasjoner gjelder for 
perioden 2018–2025. Etter avtalen fritas næringsvirk-
somheter som har sluttet seg til avtalen, for avgift mot at 
næringsorganisasjonene kollektivt sørger for at de sam-
lede utslippene fra kildene som omfattes av avtalen, 
ikke overskrider fastsatte utslippstak. Avtalen omfatter 
utslipp av NOX fra kilder som er omfattet av NOX-avgif-
ten unntatt statlige utslippskilder, samt utslipp av NOX
fra nærmere bestemte industrikilder. Utslippstakene i 
avtalen reduseres fra 192 510 tonn samlet for 2020 og 
2021 (gjennomsnitt 96 255 tonn per år) til 172 510 tonn 
samlet for 2024 og 2025 (gjennomsnitt 86 255 tonn per 
år).

Ved behandlingen av Meld. St. 13 (2020–2021) 
Klimaplan for 2021–2030 fattet Stortinget 13. april 2021 
følgende anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen forlenge avtalen om 
NOX-fondet til 2027».

Klima- og miljødepartementet og næringsorganisa-
sjonene har forlenget NOX-avtalen (2018–2025) med to 
år, slik at den løper ut 2027. Utslippstaket i tilleggsavta-
len er 161 000 samlet for 2026 og 2027 (gjennomsnitt 
80 500 tonn per år). Tilleggsavtalen gir ikke rett til av-
giftsfritak for årene 2026–2027 før ESAs godkjenning 
foreligger. Det vises til nærmere omtale i Prop. 1 S 
(2022–2023) for Klima- og miljødepartementet.

Figur 8.24 viser de samlede utslippene av NOX fra 
virksomheter som betaler NOX-avgift og virksomheter 
som er fritatt for NOX-avgift gjennom deltagelse i NOX-
avtalen. Det alt vesentligste av utslipp som er omfattet 
av NOX-avgiften, er fritatt gjennom miljøavtalen.

Figur 8.25 viser utslipp av NOX for perioden 1990–
2021. Foreløpige tall viser at de samlede utslippene av 
NOX i 2021 var 145 004 tonn. Dette er 3,3 pst. lavere enn 
i 2020 og 31,4 pst. lavere enn i 2005. Etter Gøteborgpro-
tokollen skal norske årlige utslipp av NOX fra og med 
2020 være minst 23 pst. lavere enn i 2005. Norge oppfyl-
ler dermed Gøteborgprotokollen for NOX.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.14 Miljøavgift på plantevernmidler
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det ingen endring i avgiften, se for-
slag til avgiftsvedtak.

Det ble innført miljø- og kontrollavgift på plante-
vernmidler i 1998. Avgiften ble lagt om til en differensi-
ert miljøavgift i 1999. Avgiften hører inn under Land-
bruks- og matdepartementet.

Avgiften skal bidra til å redusere bruken av og stimu-
lere til bruk av plantevernmidler med lavest mulig hel-
se- og miljørisiko.

Miljøavgiften beregnes ut fra en basisavgift som 
multipliseres med en faktor for avgiftsklasse som deret-
ter divideres på normert arealdose. Basisavgiften er fast-
satt i forskrift om plantevernmidler og er 2,50 kroner for 
den mengde som kan brukes per dekar. Avgiftsklassene 
avhenger av helse- og miljørisiko.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.15 Avgifter knyttet til mineralvirk-
somhet

SAMMENDRAG

Avgiftene knyttet til mineralvirksomhet hører inn 
under Nærings- og fiskeridepartementet. For 2023 fore-
slås det ingen endringer i avgiftene.

Årsavgift knyttet til mineraler
Avgiften skal betales årlig av den som undersøker og 

utvinner mineraler. For årsavgiftsperioden 2022 ble det 
betalt avgift for 802 undersøkelsesretter og 147 utvin-
ningsretter. Inntektene fra avgiften utgjorde 7,1 mill. 
kroner i 2021. Avgiften skal betales for hver påbegynte 
10 000 m2 som det gis undersøkelses- eller utvinnings-
rett til. Avgiftsnivå avhenger av alder på rettigheten.

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturfore-
komster enn petroleum

Avgiften betales av den som gis adgang til å under-
søke eller utnytte andre undersjøiske naturforekomster 
enn petroleumsforekomster. Det er gitt to konsesjoner. 
Avgiften avhenger av mengde uttatt masse.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.16 Avgift på produksjon av fisk
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det at avgiften økes til 0,56 kroner 
per kg, se forslag til avgiftsvedtak § 1. Det vises til omtale 
i kapittel 5.3. For 2022 er avgiftssatsen 0,405 kroner per 
kg. produsert laks, ørret og regnbueørret.

Avgiften på produksjon av fisk ble innført 2021 som 
oppfølging av Havbruksskatteutvalgets utredning 
(NOU 2019:18). Utvalget viste til at det har vært en bety-
delig grunnrente i havbruksnæringen over flere år som 
følge av Norges naturlige fortrinn for oppdrett av laks og 
ørret i sjø og et begrenset antall tillatelser. Utvalgets fler-
tall foreslo en grunnrenteskatt for å hente inn deler av 
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grunnrenten. Det ble i stedet foreslått en moderat pro-
duksjonsavgift som ble vedtatt, jf. Meld. St. 2 (2019–
2020) Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Innst. 360 S 
(2019–2020).

Produksjonsavgiften er fiskal og går til statskassen. 
Det er lagt til grunn at Stortinget skal bevilge et beløp til-
svarende avgiftsinntektene til Havbruksfondet påføl-
gende år, det vil si at bevilgning og utbetaling til fondet 
skjer etterskuddsvis. Havbruksfondet fordeler beløpet 
videre til vertskommuner og -fylker.

Avgiftsinntektene og utgiftene som skal bevilges til 
Havbruksfondet, er både formelt og budsjetteknisk 
adskilte. Verken Havbruksfondet eller vertskommuner 
og -fylker som mottar overføringene, har noe rettskrav 
på overføringen. Overføringen vil hvert år bero på Stor-
tingets bevilgningsvedtak, og de beløp som stilles til dis-
posisjon gjennom tildeling til Fiskeridirektoratet/Hav-
bruksfondet. Stortinget står dermed fritt til å bevilge 
både høyere og lavere beløp enn det som måtte følge av 
de bokførte avgiftsinntektene. I Prop. 1 S (2022–2023) 
for Nærings- og fiskeridepartementet er det for 2023 fo-
reslått å bevilge 503 mill. kroner til Havbruksfondet (ka-
pittel 919, post 60). Påløpt proveny fra avgiften for 2022 
er anslått til om lag 490 mill. kroner.

Ut fra innfasingshensyn ble skattleggingsperioden i 
2021 for avgiften satt til ett kalenderår, det vil si en års-
termin. Provenyet fra avgiften påløper da i 2021, men 
bokføres i 2022. Fra 1. januar 2022 ble skattleggingsperi-
oden endret til ett kvartal (tre kalendermåneder). End-
ringen vil eksempelvis innebære at fisk som ble slaktet i 
januar, februar og mars 2022, ble rapportert på sær-
avgiftsmelding innen 18. mai 2022. Endret skattleg-
gingsperiode innebærer at de samlede bokførte inntek-
tene i 2022 blir særlig høye. De bokførte inntektene i 
2023 og årene fremover vil ikke bli påvirket av endring-
en.

Med produsert fisk menes sløyd fisk. Avgiftsplikten 
oppstår når fisken er slaktet. Dersom slaktevekt frem-
kommer i annen slaktertilstand enn sløyd vekt, blir av-
giften beregnet ved bruk av en omregningsfaktor. Om-
regningsfaktoren baserer seg i hovedsak på en norsk 
standard for dokumentasjon av produksjon av laks og 
regnbueørret (NS 9417:2012) som er utarbeidet i sam-
råd med fiskerimyndighetene.

Avgiften skal betales av innehavere av tillatelser et-
ter akvakulturloven, og gjelder oppdrettere med akva-
kulturanlegg i norsk territorialfarvann. Den skal betales 
når fisken er slaktet, uavhengig av om det skjer i norsk 
territorium, i et flytende slakteri eller i et annet land. Det 
er slaktetallet som tillatelsesinnehaveren rapporterer til 
Fiskeridirektoratet som er avgiftspliktig, og som utgjør 
avgiftsgrunnlaget.

Avgiften omfatter ikke fisk fra fiskepark- eller slak-
termerdtillatelser, fisk fra landanlegg og i ferskvann, og 
villfisk.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.17 Avgift på viltlevende marine res-
surser

SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å videreføre avgiftssatsen, se 
forslag til avgiftsvedtak § 1.

Avgift på viltlevende marine ressurser ble innført 
1. juli 2021. Avgiften er fiskal og går til statskassen, jf. 
Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og 
tollovgivinga m.m. kapittel 3.

For 2022 er avgiften 0,42 pst. av brutto salgsbeløp 
fratrukket lagsavgift (avgiftsgrunnlaget). Lagsavgiften er 
en særskilt avgift som betales til fiskesalgslaget etter fis-
kesalslagslova § 9. Med brutto salgsbeløp menes sum-
men av mengde viltlevende marine ressurser (kvantum 
i kg) multiplisert med pris (per kg), eksklusiv merver-
diavgift.

Med viltlevende marine ressurser menes fisk, 
sjøpattedyr med helt eller delvis tilhold i sjøen, andre 
marine organismer og planter med tilhold i sjøen eller 
på eller under havbunnen. Eksempler på andre viltle-
vende marine ressurser enn fisk er sel, hval, krabbe, krå-
keboller, sjøstjerner og planter som tang og tare.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 
fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  foreslår 
i sitt alternative statsbudsjett å øke avgiften på viltle-
vende marine ressurser fra 0,42 pst. til 0,63 pst. Dette 
medfører en inntektsøkning på anslagsvis 50 mill. kro-
ner i 2023.

8.18 Avgift på sukker
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen, se 
forslag til avgiftsvedtak § 1. For 2022 er avgiftssatsen 8,60 
kroner per kg.

Avgiften på sukker ble innført i 1981. Avgiften skal 
skaffe staten inntekter, men kan også bidra til å redusere 
forbruket av sukker. Avgiften omfatter sukker (roe- og 
rørsukker) samt sirup og sukkeroppløsninger. Sukker 
som nyttes til ervervsmessig fremstilling av varer, er fri-
tatt for avgift.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 
fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.
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Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative statsbud-
sjett, der det foreslås å avvikle den siste sukkeravgiften. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Fremskrittspartiet tidli-
gere har sørget for at både sjokoladeavgiften og avgiften på 
alkoholfrie drikkevarer har blitt avviklet.

8.19 Avgift på drikkevareemballasje
SAMMENDRAG

Grunnavgift på engangsemballasje for drikkeva-
rer

For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen, se 
forslag til avgiftsvedtak § 3. For 2022 er avgiftssatsen 1,29 
kroner per emballasjeenhet.

Grunnavgiften på engangsemballasje for drikkeva-
rer ble innført 1. januar 1994. Avgiften omfatter embal-
lasje som ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige 
form (engangsemballasje). Emballasje som inneholder 
melk og melkeprodukter, drikkevarer fremstilt av sjo-
kolade eller kakao, drikkevarer i pulverform, korn- og 
soyabasert melkeerstatning eller morsmelkerstatning, 
er fritatt for avgift.

Miljøavgift på drikkevareemballasje
For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se 

forslag til avgiftsvedtak § 2. For 2022 er avgiftssatsene for 
glass/metall, plast og kartong/papp henholdsvis 6,28, 
3,80 og 1,55 kroner.

Den tidligere avgiften på drikkevareemballasje ble 
lagt om til en miljøavgift i 1988. Avgiften skal prise kost-
nadene ved at drikkevareemballasje havner som søppel 
i naturen. Emballasje av glass/metall, plast og kartong/
papp har ulike avgiftssatser. Differensieringen er be-
grunnet med at ulik emballasje gir forskjellig miljøska-
de. Miljøavgiften er gradert slik at emballasje som inn-
går i godkjente retursystemer får redusert miljøavgifts-
sats avhengig av returandelen. Ved returandel på 95 pst. 
eller høyere faller avgiften bort. Miljødirektoratet god-
kjenner retursystemer og fastsetter returandelen.

Emballasje som inneholder drikkevarer i pulver-
form eller morsmelkerstatning, er fritatt for avgift.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 
fra Høyre, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, slutter seg til 
regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  foreslår 
i sitt alternative statsbudsjett å avvikle fritaket for em-
ballasje som inneholder melk og kakaoprodukter. Fri-
takene i grunnavgiften har historiske årsaker og er ikke 
miljømessig begrunnet. Dette vil medføre en inntekts-
økning på 500 mill. kroner i 2023.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til Rødts 
alternative statsbudsjett, der det foreslås å øke avgiften 
på engangsemballasje for drikkevarer og å øke miljøav-
giften på drikkevareemballasje av plast.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til eget alternative statsbudsjett, der det 
foreslås å innføre en gradert emballasjeavgift som gra-
deres etter andel resirkulert materiale i produktet.

8.20 Flypassasjeravgift
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å prisjustere avgiftssatsene, se 
forslag til avgiftsvedtak romertall I § 1. I tillegg foreslås 
det et avgiftsfritak for flyging med lav- og nullutslippsfly, 
se forslag til avgiftsvedtak romertall II.

Flypassasjeravgiften ble innført 1. juni 2016, men 
var på grunn av pandemien avviklet i perioden 1. januar 
2020 til 30. juni 2022. Avgiften skal skaffe staten inntek-
ter, men den kan også ha en klimaeffekt ved at den redu-
serer etterspørselen etter flyreiser.

Avgiften omfatter all ervervsmessig flyging av passa-
sjerer fra norske lufthavner. Flyging fra kontinentalsok-
kelen og Svalbard mv. er ikke avgiftspliktig. Transitt- og 
transferpassasjerer og barn under to år, er fritatt for av-
gift. Avgiften er differensiert etter flygingens lengde ved 
to ulike satser. Hvilke land og områder som ilegges lav 
sats, er fastsatt i forskrift.

I forbindelse med budsjettet for 2022 ble det vedtatt 
et avgiftsfritak for flyging med lav- og nullutslippsfly. Fri-
taket trer i kraft fra den tid departementet bestemmer 
etter at avgrensningen av fritaket er nærmere utredet og 
avklart med EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Dette arbei-
det pågår fortsatt. Det er i dag ingen ervervsmessig lav- 
og nullutslippsflyging fra norske lufthavner med passa-
sjerer, og innfasing av slike fly ligger trolig et stykke frem 
i tid. Et fritak for flyging med lav- og nullutslippsfly vil 
derfor ikke få noen umiddelbar effekt. Forslaget antas 
ikke å ha provenyvirkning i 2023, men over tid kan det 
innebære et betydelig provenytap dersom alle flygnin-
ger gjennomføres med lav- eller nullutslippsteknologi.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  Ve n s t r e p a r t i , foreslår som følge av budsjettfor-
liket å øke flypassasjeravgiften for reiser ut av Europa 
med 100 kroner ut over regjeringens forslag.

F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag:

«Stortingets vedtak om flypassasjeravgift romertall I § 1 
første ledd skal lyde:

§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til stats-
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kassen på ervervsmessig flyging fra norske lufthavner 
med følgende beløp per passasjer:
a. flyginger med sluttdestinasjon i Europa: kr 82
b. andre flyginger: kr 320.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  slutter 
seg til regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  viser til Fremskrittspartiets alternative stats-
budsjett, som avvikler flypassasjeravgiften. D i s s e 
m e d l e m m e r  viser til at dette vil gi lavere billettpriser 
til nytte for både husholdninger og bedrifter og samti-
dig bidra til å dempe prispresset i økonomien.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til at 
transport står for rundt en tredjedel av norske klima-
gassutslipp, og at internasjonal flytrafikk kommer i til-
legg til dette. Å begrense utslippene fra flyreiser er en 
viktig del av klimaløsninga, og mye handler om å bygge 
ut alternativer som jernbane og å begrense unødvendig 
reising. D e t t e  m e d l e m  viser til regjeringas forslag 
om bare å prisjustere satsen på flypassasjeravgiften og 
mener det må kraftigere virkemidler til for å få ned fly-
trafikken.

D e t t e  m e d l e m  viser til Rødts alternative stats-
budsjett, hvor det foreslås å innføre en mer progressiv 
flypassasjeravgift med virkning fra 1. april 2023. Avgif-
ten vil gjelde for flyreiser mellom de store byene der det 
er mulig å ta tog eller annen kollektivtransport, samt 
utenlandsreiser ut over en årlig feriereise. På den måten 
betaler de som flyr mest mellom de store byene, mer i 
miljøavgifter, mens de som er avhengige av fly som 
transportmiddel, ikke må betale mer.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  Ve n s t r e  viser til 
Venstres alternative statsbudsjett, der det blir foreslått å 
øke lav sats i flypassasjeravgiften til 100 kroner og høy 
sats til 300 kroner.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til eget alternative statsbudsjett, hvor 
det foreslås å innføre en flyseteavgift for å gi insentiver 
for flyselskapene til å fylle opp flyene. Regjeringens inn-
tekter fra flypassasjeravgiften foreslås delt ut igjen til 
folk bosatt i Norge. Det samme foreslås for deler av fly-
seteavgiften. Deler av flyseteavgiften settes også av til et 
eget fond for utvikling av utslippsfri luftfart.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  Fo l k e -
p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis alternative stats-
budsjett og sin hovedmerknad under kap. 2.3.2 i denne 
innstillingen, der det foreslås å øke flypassasjeravgiftens 
lave sats til 100 kroner og den høye satsen til 300 kroner.

8.21 Dokumentavgift
SAMMENDRAG

For 2023 foreslås det å videreføre avgiftssatsene, se 
forslag til avgiftsvedtak romertall I § 1.

Dokumentavgiften skal skaffe staten inntekter. Av-
giften er ikke ment å dekke statens kostnader ved tingly-
sing av fast eiendom. Disse kostnadene dekkes av tingly-
singsgebyret.

Avgiftsplikten inntrer ved tinglysing av dokument 
som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder byg-
ning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tom-
ten. Avgiften utgjør 2,5 pst. av eiendommens salgsverdi. 
Ved tinglysing av førstegangsoverføring av hjemmel til 
eierseksjon eller til fysisk del av eiendom ved oppløs-
ning av borettslag og boligaksjeselskap, betales en avgift 
på 1 000 kroner per hjemmelsoverføring.

I budsjettet for 2021 ble det foreslått et midlertidig 
fritak for avgift på tilbakeføring av eiendom fra kommu-
nale boligstiftelser til oppretterkommunen, se Prop. 1 
LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021 punkt 
10.24. Det ble påpekt at fritaket først kunne iverksettes 
etter at de EØS-rettslige sidene av saken var avklart med 
EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Stortinget bestemte der-
for at fritaket trer i kraft fra den tid departementet be-
stemmer, se vedtakets romertall II.

De EØS-rettslige spørsmålene er ennå ikke avklart 
med ESA, og fritaket har derfor ikke trådt i kraft. Depar-
tementet foreslår at romertall II i vedtaket for 2022 vide-
reføres i vedtaket for 2023, slik at fritaket kan iverksettes 
når de EØS-rettslige spørsmålene er avklart.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.22 Frekvens- og nummeravgift
SAMMENDRAG

Avgiftene hører inn under Kommunal- og distrikts-
departementet. For 2023 foreslås det å prisjustere av-
giftssatsene, se forslag til avgiftsvedtak.

Frekvensavgift
Satser for 2022 og forslag for 2023 fremgår av tabell 

8.3.
Det kreves inn en årlig avgift for tillatelser til bruk av 

frekvenser i frekvensbåndene 450, 700, 800, 900, 1 800 
og 2 100 MHz. Avgiften avhenger av frekvensbånd og til-
delt frekvensmengde i båndet.

Mobilselskapet Ice ble i 2020 gitt utsettelse av inn-
betaling av samtlige frekvensavgifter for årene 2021 og 
2022 for frekvenser selskapet disponerer, jf. omtale i 
Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og 
tollovgivinga m.m. De utsatte avgiftene skal innbetales 
innen 1. februar 2025.



85Innst. 3 S – 2022–2023

Nummeravgift
Det kreves inn en årlig avgift for tillatelse til å bruke 

femsifrede telefonnummer. Avgiften avhenger av num-
renes antatte markedsverdi. Det betales ikke avgift for 
numre til ikke-kommersielle formål av samfunnsnyttig 
karakter. For 2022 varierer avgiften mellom 3 460 kro-
ner og 156 020 kroner.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.

8.23 Inntekter ved tildeling av  
tillatelser

Inntekter ved tildeling av tillatelser behandles i 
Innst. 5 S (2022–2023).

9. Tollavgift

Sammendrag
INNLEDNING

Tollavgift fastsettes av Stortinget for ett år av gang-
en, jf. Grunnloven § 75 bokstav a. Det gis reduserte toll-
avgiftssatser på varer i samsvar med det generelle prefe-
ransesystem for utviklingsland (Generalized System of 
Preferences (GSP)), og internasjonale avtaler. Stortinget 
tar kun stilling til de tollavgiftssatsene som foreslås end-
ret. De øvrige satsene videreføres uendret, jf. tollvedta-
ket § 1 annet ledd. En konsolidert versjon av tolltariffen 
blir kunngjort i Norsk Lovtidend.

Tollavgifter beskytter norske produsenter mot 
utenlandsk konkurranse. Tollavgift fører normalt til 
økte produksjonskostnader for næringslivet og dyrere 
varer for forbrukerne. Videre reduserer tollavgifter om-
fanget av handel og bidrar til at ulike lands relative for-
trinn i produksjon av varer og tjenester ikke utnyttes 
fullt ut. Gjennom handel med industrivarer og tjenester 
har Norges konkurransemessige fortrinn bidratt til høy 
verdiskaping og velferd. På den annen side kan toll bi-
dra til større grad av egenproduksjon av jordbruksvarer, 
selvforsyning og landbruk over hele landet.

For industrivarer er det tollavgift kun på enkelte 
klær og andre tekstilprodukter. For landbruksvarer er 
tollbeskyttelsen mer omfattende. Importvernet for 
landbruksprodukter bidrar til større grad av selvforsy-
ning og forsyningssikkerhet for norske forbrukere. Im-
portvernet bidrar blant annet til at omsetning av norske 
jordbruksvarer kan skje til priser som er fastsatt i jord-
bruksavtalen. Ifølge OECDs beregninger utgjorde den 
samlede skjermingsstøtten om lag 9,0 mrd. kroner i 
2021.

Inntektene fra tollavgift utgjorde 3 964 mill. kroner 
i 2021, om lag 0,3 pst. av statens samlede inntekter. Figur 
9.1 viser deklarert tollavgift for landbruksvarer og indus-
trivarer i 2021 fordelt mellom EU, utviklingsland og øv-
rige land. Figuren viser at import fra utviklingsland står 
for størstedelen av tollinntektene fra industrivarer. Det 
meste av tollinntektene fra landbruksvarer er på import 
fra EU.

GENERELT OM TOLLAVGIFTSVEDTAKET

Fra 1. januar 2023 erstatter lov 11. mars 2022 nr. 8 
om tollavgift (tollavgiftsloven) og lov om 11. mars 2022 
nr. 9 om vareførsel (vareførselsloven) gjeldende tollov. 
Henvisningene i vedtaket til tolloven er oppdatert med 
henvisninger til tollavgiftsloven og vareførselsloven, 
samt at det er gjort enkelte språklige endringer. Enkelte 
deler av vedtaket anses overflødige som følge av ny lov-
givning og videreføres ikke. Dette gjelder for eksempel 
gjeldende vedtak § 2 siste ledd om at det er et vilkår for 
bruk av preferansetollavgift at opprinnelsesreglene i 
handelsavtalen eller preferansesystemet og tolloven er 
oppfylt. Dette følger nå av tollavgiftsloven § 3-1 første 
ledd bokstav a og b, jf. tollavgiftsloven kapittel 4.

TOLLAVGIFT PÅ LANDBRUKSVARER

Tollavgiftssatsene på landbruksvarer varierer med 
behovet for tollbeskyttelse. De høyeste satsene er på 
landbruksvarer som også produseres i Norge, for eksem-
pel storfekjøtt og melkeprodukter. For bearbeidede 
landbruksvarer, som for eksempel pizza, bakervarer og 
sjokolade, er satsene moderate. Det er tollavgiftsfrihet 
for de fleste landbruksvarene som ikke produseres i 
Norge, for eksempel sitrusfrukter, bananer, kaffe og ris.

Stortinget fattet følgende anmodningsvedtak ved 
behandlingen av Meld. 2 (2021–2022) Revidert nasjo-
nalbudsjett 2022, se Innst. 450 S (2021–2022):

Vedtak 836: «Stortinget ber regjeringen i forbin-
delse med statsbudsjettet for 2023 vurdere overgang fra 
kronetoll til prosenttoll, blant annet for tollinjene 
storfe, svin, sau, lam og potet».

Vedtaket følges opp i Prop. 1 S (2022–2023) for 
Landbruks- og matdepartementet.

Administrative tollnedsettelser
Landbruksdirektoratet kan sette ned tollavgiftssat-

sene på landbruksvarer. Satsene på landbruksvarer er 
derfor i praksis ofte lavere enn de satsene som følger av 
tolltariffen. Hvilke varer som kan gis redusert sats, når 
satsen kan settes ned og hvordan satsen skal fastsettes, 
følger av forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om admi-
nistrative tollnedsettelser for landbruksvarer. Denne 
forskriften og øvrige forskrifter gitt av landbruksmyn-
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dighetene, vil bli oppdatert i forbindelse med at tollo-
ven erstattes av tollavgiftsloven fra 1. januar 2023.

Nedsettelse av tollavgiftssatser kan være generelle 
eller individuelle. Generelle nedsettelser innebærer at 
satsen settes ned for bestemte varer for en bestemt peri-
ode. De reduserte satsene gjelder alle aktører og trenger 
ingen søknad. De har videre ingen kvantumsbegrens-
ninger i den perioden de gjelder.

Individuelle nedsettelser av satsene for tollavgift gis 
til bedrifter eller personer etter søknad. Dette er nedset-
telser som gjelder en bestemt vare for en fastsatt periode 
og som regel for en ubegrenset mengde. De fleste indivi-
duelle nedsettelsene blir gitt for produkter som ikke 
produseres i Norge.

Landbruksdirektoratet kan etter søknad også sette 
ned satsen for tollavgift i henhold til forskrift 
20. desember 2012 nr. 1424 om fastsettelse av nedsatte 
tollsatser ved import av industrielt bearbeidede land-
bruksvarer. Satsen beregnes ut fra råvareinnholdet i den 
enkelte varen, basert på råvaredeklarasjoner fra impor-
tører. Se tabell 3.1 i vedlegg 3 for en oversikt over admi-
nistrative tollnedsettelsene i 2020 og 2021.

Fordeling av tollkvoter
Landbruksdirektoratet forvalter en rekke tollkvoter 

for landbruksvarer. Disse er dels fastsatt i internasjonale 
avtaler, dels hører de under det generelle preferanse-
system for utviklingsland (Generalized System of Prefe-
rences (GSP)) og dels er de ensidig fastsatte kvoter. I til-
legg forvalter Tolletaten enkelte tollkvoter for grøntpro-
dukter fra EU og kjøtt fra utviklingsland.

Kvotene som fordeles, gir enten rett til tollavgiftsfri-
tak eller reduserte satser. De fleste tollkvotene fordeles 
ved auksjon. Auksjonsprisen for en kvoterettighet kom-
mer i tillegg til en eventuell tollavgiftssats innenfor kvo-
ten, og vil variere med etterspørselen i markedet. Kvoter 
som ikke fordeles ved auksjon, fordeles fortløpende ved 
deklarering, etter historiske rettigheter eller etter søk-
nad.

Inntektene fra auksjon av tollkvoter utgjorde 370 
mill. kroner i 2021, en økning med 88 mill. kroner fra 
2020. Hovedårsaken til økningen var stor etterspørsel 
og høye bud på samtlige kjøttkvoter. Se tabell 3.2 i ved-
legg 3 for en nærmere oversikt over tollkvotene.

Toll- og avgiftsfritaket for grensebønder mv.
Grensebefolkningen kan på nærmere vilkår innføre 

varer uten toll- og merverdiavgift. Med grensebefolk-
ning menes jordbrukere og skogbrukere som bor i 
norsk grensekommune, og som også driver jordbruk el-
ler skogbruk i svensk eller finsk grensekommune. Toll-
etaten har praktisert fritaket slik at kun avlinger, natur-
gjødsel, skogsvirke og gårdsprodukter til «eget behov» 
kan innføres toll- og avgiftsfritt. Slike varer innført til 
bruk i næring har ikke blitt ansett omfattet av fritaket.

Borgarting lagmannsrett har i dom 16. november 
2020 (LB 2019-140167) lagt til grunn at vilkåret om til 
«eget behov» er avgrenset til gårdsprodukter. Etter dom-
men kan derfor avlinger, naturgjødsel og skogsvirke 
innføres uten toll- og merverdiavgift og uten mengde-
begrensning også når slike varer er til bruk i næring.

Toll- og avgiftsfritaket er ment å være et begrenset 
unntak fra hovedregelen om at alle varer som innføres til 
Norge skal tollbehandles. I Prop. 1 LS (2021–2022) Skat-
ter, avgifter og toll 2022, punkt 10.2.3 er det vist til at:

«Det er et spørsmål om gjeldende regler i tilstrekke-
lig grad ivaretar hensynet til importvernet. Departe-
mentet vil vurdere spørsmålet og komme tilbake til 
dette på egnet måte.»

Etter høring våren 2022 er det i forskrift presisert at 
fritaket fra plikten til tollbehandling og å svare tollavgift 
kun omfatter varer til eget behov i personlig hushold-
ning, og ikke varer i næringsvirksomhet. Endringen er 
gitt tilsvarende anvendelse for innførselsmerverdiavgift.

WTO-SAKER OG MULTILATERALE FORHANDLINGER

Handel er en sterk drivkraft for økonomisk vekst og 
bidrar til å skape arbeidsplasser og økonomisk velstand 
over hele verden. Et regelbasert og åpent multilateralt 
handelssystem bidrar også til å gi norsk næringsliv sta-
bile og forutsigbare rammevilkår, som det er avhengig 
av. For Norge er det derfor viktig at Verdens handelsor-
ganisasjon (WTO) beholder sin posisjon som globalt 
redskap for multilaterale handelsforhandlinger og sam-
tidig sørger for at land kan ivareta viktige nasjonale hen-
syn som beredskap. Nasjoners behov for å være sikker 
på matforsyning og energi til egen befolkning har kom-
met langt klarere frem de siste årene. Det er viktig at det-
te fortsetter å komplettere god internasjonal handel 
innenfor gode rammevilkår.

Regjeringen arbeider for å videreutvikle multilate-
rale handelsavtaler gjennom WTO for å skape stabile 
rammevilkår som legger til rette for økonomisk vekst. 
Samtidig arbeides det med å inngå mer begrensede av-
taler der det er nødvendig.

Internasjonale avtaler fastsetter maksimale satser 
for tollavgift. Gjennom flere forhandlingsrunder i 
GATT/WTO har Norge forpliktet seg til å redusere satser. 
Foruten en viss nedtrapping av satsene på industrivarer, 
medførte WTO-avtalen i 1994 blant annet forpliktelser 
med hensyn til markedsadgang, internstøtte og eks-
portstøtte for landbruksvarer.

Multilaterale forhandlinger om handel er krevende, 
og de har blitt mer krevende etter hvert som de økono-
miske styrkeforholdene mellom land har endret seg. I 
WTO har det lenge vært en utfordring å finne en gjensi-
dig akseptabel fordeling av ansvar, rettigheter og plikter 
mellom tradisjonelle industriland og fremvoksende 
økonomier i handelspolitikken. Det multilaterale han-
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delssystemet må styrkes og moderniseres for å kunne 
møte dagens utfordringer.

WTOs tolvte ministerkonferanse ble avholdt 12.–
15. juni (MC12). Konferansen resulterte i enighet på fle-
re områder. Ministrene kom til enighet om en avtale om 
å forby og redusere visse typer fiskerisubsidier. Enig-
heten innebærer at WTO for første gang siden 2013 har 
fått en ny multilateral avtale. Avtalen om fiskerisubsidi-
er er også WTOs første bærekraftsavtale, og vil forhå-
pentligvis kunne vise vei for det videre arbeidet med 
handel og miljø. Avtalen det ble enighet om er en ned-
skalert, og derfor midlertidig, avtale. Norge vil fortsette 
å være aktiv i de videre forhandlingene. Det tas sikte på 
å bli enige om regler for subsidier som kan føre til over-
kapasitet og overfiske innen WTOs 13. ministerkonfe-
ranse. Videre ble det enighet på MC12 om et begrenset 
5-års unntak fra TRIPS-regelverket om immaterialrett 
for patenter på covid-19-vaksiner. På begge disse områ-
dene skal det forhandles videre i etterkant av konferan-
sen. Det ble også enighet om å videreføre et moratorium 
på toll på grensekryssende elektroniske overføringer 
frem til 31. mars 2024.

Norge deltar i flere såkalte «fellesinitiativer», der 
kun deler av WTOs medlemsmasse deltar. Fellesinitiati-
vene omfatter blant annet e-handel, investeringsfasili-
tering og kvinners økonomiske stilling. I desember 2021 
ble det enighet blant 67 WTO-medlemmer om et nytt 
regelverk for innenlandske reguleringer av tjenester.

Norge deltar også i forhandlinger om en avtale som 
skal dekke miljøvarer, miljøtjenester, miljømerking og 
reduksjon av subsidier for fossilt brennstoff (ACCTS – 
Agreement on Climate Change, Trade and Sustaina-
blity). Forhandlingene pågår mellom Norge, Sveits, 
Costa Rica, Fiji, New Zealand og Island. Forhandlingene 
er ikke formelt en del av WTO, men det er et mål at avta-
len på sikt åpnes opp for øvrige WTO-medlemmer.

Å finne veien fremover for WTO og særlig WTOs 
funksjon som global forhandlingsarena er en vedvaren-
de utfordring. Det regelbaserte handelssystemet har 
vært under press de siste årene. Et vellykket resultat på 
årets ministerkonferanse har vist at det fremdeles er 
mulig å komme til enighet om multilaterale avtaler. For 
Norge er det av avgjørende betydning at WTO beholder 
sin posisjon som global aktør og hovedsete for interna-
sjonale handelsforhandlinger, og som forvalter av et 
bredt og forpliktende multilateralt handelssystem som 
besvarer de utfordringer man står overfor i 21. århun-
dre. Det er positivt at det er enighet om å igangsette en 
prosess for reform av WTO, inkludert reetablering av en 
fungerende tvisteløsningsmekanisme innen 2024.

NYE OG ENDREDE FRIHANDELSAVTALER

Frihandelsavtaler sikrer norske bedrifter bedre 
markedsadgang i avtalelandet. Norge har sammen med 

medlemsstatene i EFTA undertegnet 30 frihandelsavta-
ler med i alt 41 land og tollområder. Frihandelsavtalene 
er et viktig supplement til Norges medlemskap i WTO.

Det pågår forhandlinger om en bilateral avtale med 
Kina, og gjennom EFTA om avtaler med India, Kosovo, 
Malaysia, Moldova, Thailand og Vietnam. EFTA og Mer-
cosur-landene (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay) 
ble enige om utkast til en frihandelsavtale i august 2019. 
Juridisk og teknisk gjennomgang av avtaleteksten på-
går. Videre er det igangsatt arbeid for å modernisere fle-
re EFTA-frihandelsavtaler, herunder med Chile og Den 
sør-afrikanske tollunion (SACU).

Siden 1. januar 2021 har ikke lenger EØS-avtalen re-
gulert handelen mellom Norge og Storbritannia. En fri-
handelsavtale med Storbritannia ble sluttført i juni 
2021, og trådte i kraft 1. september 2022. Frihandelsav-
talen mellom EFTA og Indonesia trådte i kraft 
1. november 2021.

I tilfelle iverksettingstidspunktet for nye frihandels-
avtaler faller i budsjettperioden, følger det av tollvedta-
ket § 2 at departementet kan iverksette reduserte satser 
og andre tollmessige forhold som følger av disse avtalene.

Gjennom iverksettelsen av regional konvensjon om 
felles opprinnelsesregler for Europa og statene ved Mid-
delhavet (PEM-konvensjonen) er opprinnelsesreglene i 
alle frihandelsavtalene mellom konvensjonspartene 
blitt harmonisert. Konvensjonen er revidert og de revi-
derte bestemmelsene, med enklere og mer liberale reg-
ler, gjennomføres for de fleste konvensjonspartene fort-
løpende. EØS-avtalen iverksatte de nye reviderte opp-
rinnelsesreglene med virkning fra 30. april 2022 med til-
bakevirkende kraft fra 1. september 2021.

PREFERANSESYSTEMET FOR UTVIKLINGSLAND – GSP
Preferansesystemet for utviklingsland (Generalized 

System of Preferences (GSP)) innebærer at det enkelte 
industriland gir utviklingslandene bedre markedsad-
gang for deres varer. GSP-ordningen er ensidig og kan til 
enhver tid trekkes tilbake eller endres. Den norske GSP-
ordningen ble etablert i 1971 og har blitt endret flere 
ganger. Ordningen følger av tollavgiftsvedtaket § 2.

Det norske GSP-systemet bygger på Organisasjonen 
for økonomisk samarbeid og utviklings (OECD) komité 
for utviklingshjelp (DAC) sin liste over mottakere av of-
fisiell bistand (ODA). Listen rangerer land etter brutto 
nasjonalinntekt per innbygger. Tollavgiftsloven har 
nærmere regulering av GSP-ordningen. Et sentralt hen-
syn bak ordningen er at fattige land gradvis mister rett 
til reduserte satser i takt med landenes økonomiske 
vekst. Land som til slutt når et visst inntektsnivå, utgår 
fra DAC-listen og også GSP-ordningen.

Indonesia og Uruguay er ikke lenger del av GSP-ord-
ningen. Endringen innebærer blant annet at det ikke 
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lenger vil være adgang til å importere storfekjøtt fra 
Uruguay innenfor GSP-kvoten på 500 tonn.

Norge, EU og Sveits har siden år 2000 samarbeidet 
om å ha felles opprinnelsesregler og dokumentasjons-
krav for GSP-ordningen, samt anvendelse av selvsertifi-
sering av opprinnelsesbevis gjennom Registered Expor-
ter System (REX-systemet). Tyrkia vil også tiltre GSP-
samarbeidet mellom Norge, EU og Sveits.

Komiteens merknader
Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmet 
fra Rødt, slutter seg til regjeringens forslag til stortings-
vedtak om tollavgift for 2023.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e , 
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  Ve n s t r e  o g  M i l j ø p a r t i -
e t  D e  G r ø n n e  understreker at handel med Ukraina er 
en åpenbar måte å hjelpe det ukrainske folket på, i tillegg 
til våpenstøtte og bistand. D i s s e  m e d l e m m e r  viser 
til at Ukraina har anmodet EFTA-landene om tollfrihet 
og endringer i frihandelsavtalen mellom landene, og er 
bekymret for at regjeringen forsinker fremdriften i saken. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen har full-
makt til å sette ned tollen på landbruksvarer fra Ukraina, 
og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen innføre tollfrihet for va-
rer fra Ukraina.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t mener at det skal være friere handel mellom 
land. Tollvern og restriksjoner gir husholdningene dår-
ligere vareutvalg og høye priser samtidig som bedrifter 
får innskrenket sine utviklingsmuligheter.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  ønsker å vri 
norsk land- og havbruk bort fra stort forbruk av andre 
lands ressurser til å fôre våre dyr til et landbruk tuftet på 
norske ressurser. Da må det gjøres mer lønnsomt med 
beitebruk enn kraftfôrbruk.

D e t t e  m e d l e m  viser til forslag i Rødts alternative 
statsbudsjett om å innføre toll på import av soyamel til 
kraftfôr- og fiskefôrproduksjon og bruke disse inntekte-
ne bl.a. til å øke tilskuddet til utmarksbeite.

Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 
G r ø n n e  viser til eget alternative statsbudsjett, der 
d e t t e  m e d l e m  foreslår å innføre en toll på soya til 
husdyrfôr og fiskefôr for å stimulere til økt bruk av 
norskproduserte proteinråvarer.

10. Sektoravgifter og gebyrer

Sammendrag
INNLEDNING

Statlig tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse 
finansieres normalt ved bevilgninger over statsbudsjet-
tet. Enkelte statlige tjenester betales imidlertid helt eller 
delvis av brukerne gjennom gebyr eller sektoravgift. Dis-
se betalingsordningene fastsettes av det departement 
som har ansvar for at tjenesten er tilgjengelig. Finansde-
partementet har utarbeidet overordnede bestemmelser 
for statlig gebyr- og avgiftsfinansiering, rundskriv R-
112/15, som setter krav til innføring og bruk av slike be-
talingsordninger.

Gebyrer kan kreves for en klart definert tjeneste til 
betaleren og skal ikke finansiere noe annet eller mer 
enn kostnaden ved tjenesten. Dersom gebyret oversti-
ger kostnaden, såkalt overprising, innebærer det en eks-
tra og i prinsippet vilkårlig skattlegging av betaleren.

Sektoravgifter skiller seg fra gebyrer ved at betalin-
gen ikke har en direkte sammenheng med levering av 
tjenesten, og ved at flere betaler enn de som mottar tje-
nesten det enkelte år. Sektoravgifter skal avgrenses til 
den sektoren eller næringen som drar nytte av tjenes-
ten, for eksempel til enhetene innenfor et tilsynsområ-
de. Ifølge R-112/15 bør det utvises stor tilbakeholdenhet 
med å innføre sektoravgifter for å finansiere statlige ut-
gifter.

Gjennom sektoravgift og tilhørende utgiftsbevilg-
ning kan Stortinget pålegge aktørene i en næring eller 
sektor å finansiere fellestiltak. Etter bestemmelsene om 
statlig gebyr- og avgiftsfinansiering bør andre nærings- 
og sektorspesifikke betalingsordninger som hovedregel 
unngås. Ved at slike ordninger tas inn på statsbudsjettet 
som sektoravgift, vil den totale skatte- og avgiftsbelast-
ningen synliggjøres bedre i statsbudsjettet. Videre vil 
endringer i sektoravgifter inngå i skatte- og avgiftsopp-
legget.

Selv om statens inntekter fra gebyrer og avgifter 
med sektorformål er redusert det siste tiåret, er gebyr- 
og avgiftsfinansiering fortsatt en betydelig finansiering-
skilde for statlig tjenesteproduksjon og myndighetsut-
øvelse. Figur 10.1 viser utviklingen i statens inntekter fra 
gebyr- og avgiftsfinansiering. Inntektene fra avviklede 
sektoravgifter fremkommer også av figuren.

Gebyrinntektene har gått ned siden 2006, mens av-
giftsfinansieringen har økt de siste 15 årene. Av en sam-
let gebyr- og avgiftsfinansiering på om lag 11,2 mrd. kro-
ner i 2021 sto gebyrinntektene for om lag 5,4 mrd. kro-
ner, mens sektoravgifter utgjorde i underkant av 4,0 
mrd. kroner og avgifter utenfor statsbudsjettet omtrent 
1,7 mrd. kroner. Bompengefinansiering, lufthavnavgif-
ter, den tidligere kringkastingsavgiften, egenandeler i 
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helsevesenet, låne- og garantigebyrer og mulkter eller 
straffegebyrer inngår ikke i disse tallene.

Siden 2006 er overprisede gebyrer redusert med til 
sammen noe under 2,7 mrd. 2022-kroner, medregnet 
forslagene om reduksjon av overprisede gebyrer i denne 
proposisjonen. Totalbildet er at statlige gebyrer er fast-
satt langt mer kostnadsriktig enn tidligere. På noen om-
råder er det imidlertid fortsatt overprising.

Tabell 10.1 gir en oversikt over anslått samlet over-
prising av gebyrer i 2022 og 2023. I tallene for 2023 er re-
gjeringens forslag inkludert. Overprising av gebyrer 
skyldes at gebyrsatsen overstiger kostnaden ved å levere 
tjenesten. Samlet overprising er et mål på hvor store 
inntekter staten får fra et gebyr som er overpriset, og av-
henger både av overprisingen av gebyrsatser, men også 
av antall personer eller virksomheter som betaler geby-
ret hvert år. Den samlede overprisingen vil derfor kunne 
variere betydelig fra år til år, uavhengig av om det fore-
slås reduksjon av overprisingen av et gebyr ved å reduse-
re gebyrsatsen ned mot selvkost.

Under Samferdselsdepartementet er gebyrene for 
typegodkjenning, påskiltingsgebyr, dagprøvekjenne-
merker, utstedelser og tilsynsvirksomheten overpriset 
med 67,4 mill. kroner. I tillegg er gebyr for tilsyn på Luft-
fartstilsynets område overpriset.

Under Justis- og beredskapsdepartementet er det 
gebyret for utlegg som har stått for det meste av overpri-
singen. Gjenstående overprising på rettsområdet under 
Justis- og beredskapsdepartementet anslås til om lag 
340 mill. kroner i 2023.

Under Brønnøysundregistrene er gebyrene for Løs-
øreregisteret og Foretaksregisteret overpriset. Samtidig 
er det en rekke gebyrer under Brønnøysundregistrene 
som er underpriset, og de overprisede gebyrene bidrar 
dermed til å finansiere andre gebyrer enn de er tiltenkt, 
såkalt kryssubsidiering. Nærings- og fiskerideparte-
mentet arbeider med en ny gebyrstruktur for å etablere 
en mer hensiktsmessig gebyr- og kostnadsfordeling 
mellom dagens ulike registre. Det vises til omtale av sa-
ken i Prop. 1 S (2022–2023) for Nærings- og fiskeridepar-
tementet. Også Justervesenets gebyrer er overpriset.

I dag er tinglysingsgebyret overpriset. Det innebæ-
rer at alle som tinglyser fast eiendom og borett i Norge, 
betaler for mye for dette. Samlet overprising i 2023 er 
anslått til 28 mill. kroner, som betyr at gebyret er 6 pst. 
høyere enn kostnadsriktig sats. Anslaget for overprising 
av tinglysingsgebyret under Kartverket er imidlertid 
svært usikkert. Usikkerheten knytter seg spesielt til situ-
asjonen i boligmarkedet i 2023.

Overprising av gebyrer innebærer en skjult skatt og 
er i strid med bestemmelsene i rundskriv R-112/15. Det 
foreslås å redusere overprisingen av gebyrer med til 
sammen 58 mill. kroner i 2023. Regjeringen prioriterer 
å sette gebyrene under Justervesenet til selvkost og re-
dusere gebyrsatsene for utstedelser av førerkort og and-

re rettighetsbevis. Regjeringen vil fortsette arbeidet 
med å redusere overprisede gebyrer fremover.

Oppgaver som i dag finansieres helt eller delvis av 
sektoravgifter, er blant annet sektorrettet tilsyn og kon-
troll, støtte til energisparing og klimatiltak, sektorrettet 
forskning og ressursovervåkning, lostjenesten, vilt- og 
fiskepleie, miljøtiltak på Svalbard og tiltak for å beskytte 
kulturminner. Tabell 11.2 gir en oversikt over innbetalte 
sektoravgifter i 2021 og anslag for inntektene i 2022 og 
2023. Anslagene for 2023 inkluderer virkninger av regje-
ringens forslag. Statens samlede inntekter fra sektorav-
gifter anslås til i overkant av 4,1 mrd. kroner i 2022. 
Nedenfor presenteres regjeringens forslag til endringer 
i sektoravgifter og overprisede gebyrer i 2023.

SEKTORAVGIFT UNDER HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET

Enkelte reseptfrie legemidler kan selges i dagligva-
rebutikker, kiosker og bensinstasjoner. For å øke tilgjen-
geligheten til velkjente reseptfrie legemidler og gi pris-
konkurranse mellom apotek og andre utsalgsteder, er 
det opprettet en egen ordning (LUA-ordningen). Ord-
ningen administreres av Legemiddelverket. Aktører 
som selger legemidler utenom apotek, betaler en sek-
toravgift som dekker Legemiddelverkets kostnader til 
administrasjon av ordningen, samt Mattilsynets kost-
nader til tilsyn. Avgiften kreves inn som en prosentvis 
avgift basert på grossistenes omsetning til utsalgssteder 
for legemidler utenom apotek.

Regjeringen foreslår å sette ned avgiften på utsalgs-
steder utenom apotek fra 1,2 pst. til 0,5 pst. i 2023. I dag 
er inntektene fra avgiften høyere enn kostnadene ved å 
administrere og følge opp ordningen, noe som blant an-
net skyldes vekst i omsetningsgrunnlaget. Endringen i 
avgiftssats vil gi en årlig reduksjon på 3,7 mill. kroner. 
Det vises til omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Helse- og 
omsorgsdepartementet.

SEKTORAVGIFT UNDER FINANSTILSYNET

Finanstilsynets virksomhet finansieres i sin helhet 
gjennom en sektoravgift. Tilsynet har fått flere og mer 
krevende oppgaver, særlig på grunn av samarbeidet 
med EUs tilsynsorganer. Utviklingen ventes å fortsette. 
Regjeringen foreslår å styrke Finanstilsynet med 30 nye 
stillinger for å gi bedre balanse mellom tilsynets oppga-
ver og ressurser. Nye stillinger skal styrke arbeidet 
innenfor tidsaktuelle og kritiske tilsynsområder, som 
klimarisiko, digital sårbarhet og hvitvasking. Tiltaket 
dekkes gjennom økte sektoravgifter (tilsynsavgift 5580, 
post 70), som betales av bedriftene i finanssektoren. Til-
taket innebærer en budsjettstyrking på 15,0 mill. kroner 
i 2023 og varig 40,5 mill. kroner fra 2025. Det vises til 
omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Finansdepartemen-
tet.
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SEKTORAVGIFT UNDER NASJONAL 
KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har 
ansvar for veiledning og tilsyn i ekomsektoren etter sik-
kerhetsloven og spiller også en rolle i totalforsvaret. 
Nkoms arbeid på området er viktig for samfunnssikker-
heten og for innsatsen mot trusler i det digitale rom. For 
å intensivere arbeidet med den digitale beredskapen, 
foreslås det å styrke Nkom med tre årsverk fra 2023 og 
ytterligere to årsverk fra 2024. Det vil innebære at sek-
toravgiftene under Nkom økes med 3,6 mill. kroner i 
2023. I tillegg viser nye undersøkelser at Nkoms merver-
diavgiftskostnader vil være varig høyere enn forutsatt. 
Regjeringen foreslår å øke sektoravgiftene, som betales 
av bransjeaktørene innenfor elektronisk kommunika-
sjon og post, for å dekke de økte merverdiavgiftskostna-
dene til Nkom. Det innebærer en årlig økning på 3,5 
mill. kroner. Til sammen vil sektoravgiftene under 
Nkom økes med 7,1 mill. kroner i 2023.

Det vises til omtale i Prop. 1 S (2022–2023) for Kom-
munal- og distriktsdepartementet.

KONTROLLAVGIFT FISKEFLÅTEN (SEKTORAVGIFT)
I 2021 ble det innført en kontrollavgift for fiskeflå-

ten fastsatt til 0,22 pst. av brutto fangstverdi for all fangst 
av norske fartøy som til enhver tid er omfattet av salgs-
lagenes enerett til førstehåndsomsetning etter fiskesals-
lagslova. Fartøy under 15 meter ble fritatt for avgift. Bak-
grunnen for fritaket var planlagte nye krav til sporing og 
rapportering for flåten under 15 meter, som gir økte 
kostnader for flåten. Regjeringen foreslår at fritaket vi-
dereføres i 2023. Det vil gi et provenytap på 4,2 mill. kro-
ner påløpt og bokført i 2023. Det vises til omtale av sa-
ken i Prop. 1 S (2022–2023) for Nærings- og fiskeridepar-
tementet.

REDUKSJON AV OVERPRISEDE GEBYRER UNDER 
STATENS VEGVESEN

Tall fra Statens vegvesen viser at gebyrer for utste-
delser av førerkort og andre rettighetsbevis er overpri-
set. Regjeringen foreslår å fjerne overprisingen ved å set-
te gebyrene til selvkost.

For den enkelte bruker innebærer dette at prisen på 
utstedelse av førerkort, ADR-kompetansebevis og yrkes-
sjåførkompetansebevis blir redusert fra 340 til 210 kro-
ner. For brukere som betaler via internett, reduseres sat-
sen fra 160 kroner til 90 kroner. Utstedelse av sjåførkort 
(digital fartsskriver) reduseres fra 820 kroner til 300 kro-
ner, eventuelt fra 380 kroner til 270 kroner ved betaling 
via internett. Utstedelse av fellesskapsløyver hoveddo-
kument reduseres fra 380 til 270 kroner.

Dette gir et samlet provenytap på i underkant av 50 
mill. kroner påløpt og bokført i 2023. Det vises til omtale 
i Prop. 1 S (2022–2023) for Samferdselsdepartementet.

REDUKSJON AV OVERPRISEDE GEBYRER UNDER 
JUSTERVESENET

Gebyrene under Justervesenet betales av en rekke 
bransjer hvor Justervesenet utøver kontroll, blant annet 
petroleumsnæringen, fiskerinæringen, taxinæringen, 
dagligvarebutikker og postkontorer. Gebyrene finansi-
erer blant annet Justervesenets arbeid med det interna-
sjonale enhetssystemet for målestørrelser (SI-systemet) 
og FoU-aktivitet innenfor måleteknikk.

Gebyrene dekker kostnader som ikke kan knyttes 
direkte til tilsynet som utføres, slik at gebyrinntektene 
overstiger kostnadene ved å utføre tilsyn. Regjeringen 
foreslår å fjerne overprisingen ved å sette gebyrene til 
selvkost. Dette gir et samlet provenytap på 9 mill. kroner 
påløpt og bokført i 2023. Det vises til omtale i Prop. 1 S 
(2022–2023) for Nærings- og fiskeridepartementet.

REGJERINGENS FORSLAG

Regjeringens forslag til sektoravgifter for 2023 følger av tabellen (i mill. kroner):

Kap. Post Anslag 2023
5568 Kulturdepartementet

71 Årsavgift – stiftelser .......................................................................................................... 27,8
73 Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS ................................................. 46,8
75 Kino- og videogramavgift .............................................................................................. 32,0

5570 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
70 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ..................................... 262,6

5571 Arbeids- og sosialdepartementet
70 Petroleumstilsynet – sektoravgift............................................................................... 131,0

5572 Helse- og omsorgsdepartementet
70 Legemiddeldetaljistavgift .............................................................................................. 68,4
72 Avgift utsalgssteder utenom apotek ......................................................................... 2,7
73 Legemiddelleverandøravgift ........................................................................................ 223,0
74 Tilsynsavgift Statens legemiddelverk ....................................................................... 3,8
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Komiteens merknader
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene 

fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, slutter seg til 
regjeringens forslag.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,  Ve n s -
t r e  o g  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  foreslår i sitt alternati-
ve statsbudsjett at sektoravgiften for Petroleumstilsynet 
legges om etter samme modell som sektoravgiften for Fi-
nanstilsynet. Dette øker inntektene til staten med 137 
mill. kroner i 2023.

11. Skattefavorisert pensjons-
sparing for selvstendig 
næringsdrivende mv.

Skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig 
næringsdrivende mv. behandles i Innst. 4 L (2022–2023) 
kapittel 22.

12. Regulering av tollrepresen-
tant i vareførselsloven og 
tollavgiftsloven

Regulering av tollrepresentant i vareførselsloven og 
tollavgiftsloven behandles i Innst. 4 L (2022–2023) 
kapittel 23.

13. Opprettinger og presiserin-
ger av lovtekst

Opprettinger og presiseringer av lovtekst 
behandles i Innst. 4 L (2022–2023) kapittel 24.

14. Oppfølging av anmod-
ningsvedtak for øvrig

14.1 Skattefrie satser for kostgodtgjø-
relse på reiser

SAMMENDRAG

Stortinget fattet den 12. desember 2018 anmod-
ningsvedtak nr. 188 om skattefrie satser for kostgodtgjø-
relse på tjenestereiser og pendleropphold ved behand-
lingen av Prop. 1 LS (2018–2019) og Innst. 3 S (2018–
2019). Ved en inkurie ble Finansdepartementet først 

75 Sektoravgift tobakk .......................................................................................................... 19,0
5574 Nærings- og fiskeridepartementet

71 Avgifter immaterielle rettigheter ............................................................................... 160,0
72 Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur ........................................................................ 33,1
73 Årsavgift Merkeregisteret .............................................................................................. 8,6
74 Fiskeriforskningsavgift ................................................................................................... 345,6
75 Tilsynsavgift Justervesenet ............................................................................................ 26,7
76 Kontrollavgift fiskeflåten............................................................................................... 46,5
77 Sektoravgifter Kystverket ............................................................................................... 984.4

5576 Landbruks- og matdepartementet
70 Forskningsavgift landbruksprodukter..................................................................... 190,0
72 Jeger- og fellingsavgifter ................................................................................................. 93,0

5578 Klima- og miljødepartementet
70 Sektoravgifter Svalbards miljøvernfond ................................................................. 13,0
72 Fiskeravgifter....................................................................................................................... 18,7
73 Påslag på nettariffen (Enova) ....................................................................................... 690,0

5580 Finansdepartementet
70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene ............................................................. 508,3

5582 Olje- og energidepartementet
70 Bidrag til kulturminnevern........................................................................................... 55,0
71 Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging........................................................... 185,0
72 Beredskapstilsyn og tilsyn med damsikkerhet..................................................... 72,0

Sum sektoravgifter 4 247,0

Kap. Post Anslag 2023



92 Innst. 3 S – 2022–2023

gjort oppmerksom på at vedtaket var en anmodning 
ved brev den 5. november 2021. Anmodningsvedtaket 
lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det i 2019 
settes like skattefrie satser ved kostgodtgjørelse for tje-
nestereiser og pendleropphold utenlands som innen-
lands. Regjeringen bes om å ta utgangspunkt i de enhver 
tid gjeldende skattefrie satser for innenlandsreiser.»

Regjeringen Solberg innførte like skattefrie satser 
for kostgodtgjørelse på tjenestereiser og pendleropp-
hold innenlands og utenlands fra 1. januar 2019. 
Endringene ble gjennomført i forskrift om takseringsre-
gler 2019 (§ 1-2-2 og § 1-2-4) og i satsforskriften 2020 
(§ 2 og § 3).

Finansdepartementet anser med dette anmod-
ningsvedtaket som fulgt opp.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

14.2 Rederiskatteordningen
SAMMENDRAG

Stortinget fattet følgende anmodningsvedtak ved 
behandlingen av Meld. St. 2 (2019–2020) Revidert nasjo-
nalbudsjett 2020, se Innst. 360 S (2019–2020):

Vedtak 784: «Stortinget ber regjeringen utrede og 
vurdere endringer i rederiskatteordningen slik at sel-
skaper innenfor ordningen i tillegg til virksomhet som 
kvalifiserer for rederibeskatning kan drive virksomhet 
som ikke er støtteberettiget, og som skal beskattes ordi-
nært. Status for saken skal omtales i forbindelse med 
nasjonalbudsjettet for 2021.»

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som opp-
fyller nærmere fastsatte vilkår, kan velge å bli beskattet 
etter skattelovens bestemmelser om den særskilte rede-
riskatteordningen. Ordningen innebærer at det ikke 
skal gjennomføres skattlegging av nærmere definerte 
skipsfartsinntekter. Netto finansinntekter i selskapene 
skal derimot skattlegges. Selskapene skal i tillegg svare 
en særskilt tonnasjeskatt etter satser som fastsettes av 
Stortinget i det årlige skattevedtaket.

Rederiskatteordningen inneholder bestemmelser 
om hva slags virksomhet og hva slags eiendeler som er 
tillatt innenfor ordningen. Selskaper i ordningen kan 
ikke drive annen virksomhet eller eie andre eiendeler.

En endring som nevnt i anmodningsvedtaket vil 
innebære at også virksomhet som ikke kvalifiserer for 
skattefritak kan drives av selskap innenfor ordningen.

Regjeringen Solberg sendte 24. september 2021 ut 
et høringsforslag om å innføre adgang for selskaper 
innenfor rederiskatteordningen til å drive visse typer 
skipsfartsrelatert virksomhet, som i dag ikke er tillatt 
innenfor ordningen (delt virksomhet), se omtale i Prop. 

1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022 kapittel 
18.

Departementet arbeider med oppfølging av hørin-
gen. Forslagene der forutsetter godkjenning fra ESA, og 
et endelig lovforslag bør ikke fremmes for Stortinget før 
en slik godkjenning foreligger. Departementet har ikke 
nå grunnlag for å fremme de aktuelle forslagene til lov-
endringer, og vil komme tilbake til Stortinget om saken.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  har merket seg at det mangler en avklaring på 
Stortingets anmodningsvedtak om endringer i rede-
riskatteordningen. D i s s e  m e d l e m m e r  er av den 
oppfatning at de mange usikkerhetene knyttet til ram-
mebetingelsene for havbrukssektoren setter arbeids-
plasser i fare langs hele kysten. Det er knyttet stor 
usikkerhet til hvilke rederier og tjenester som kan være 
innenfor rederiskatteordningen.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at regjeringen i 
sitt høringsnotat nr. 21/4660 av 24. september 2021 feil-
aktig legger til grunn at avlusingsoppdrag og andre akti-
viteter enn ren transportvirksomhet utført av brønnbå-
ter ikke er lovlig aktivitet under den gjeldende rede-
riskatteordningen. D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at 
dette er myndighetspålagte oppgaver som har vært ak-
septert innenfor rederiskatteloven helt siden dens ved-
takelse i 1996 (og senere endring i 2007). Uttalelsene 
som nå kommer til uttrykk i høringsnotatet, er med 
andre ord en tolkning uten rettslig forankring og i strid 
med 26 års praksis. Dette er noe som også er kommet 
frem i forbindelse med høringsprosessen for statsbud-
sjettet. Dagens ordning ivaretar også fiskehelsen og bio-
sikkerheten på en god måte, samtidig som den sikrer at 
ett og samme skip kan utføre flere oppgaver.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at det vil kunne få 
negative samfunnsmessige konsekvenser dersom den-
ne delen av akvakulturnæringen ikke lenger skal kunne 
operere innenfor rederiskatteordningen. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener regjeringen raskt må avklare at den 
etablerte praksisen gjennom de siste 26 år er innenfor 
lovverket og skal kunne videreføres. D i s s e  m e d l e m -
m e r  vil videre påpeke at dette også må formidles til 
Skatteetaten.

D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre påpeke viktighe-
ten av at kravet knyttet til utseilt distanse må fjernes 
som et helt særskilt norsk krav for å kunne operere 
innenfor rederiskatteregelverket. Dette er et krav som 
på sikt vil kunne medføre utflagging og betydelig tap av 
norske arbeidsplasser langs kysten.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer på denne bak-
grunn følgende forslag:
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«Stortinget ber regjeringen fjerne utseilingskravet 
knyttet til rederiskatteordningen.»

14.3 Nøytrale merverdiavgiftsregler 
ved leasing mv.

SAMMENDRAG

Stortinget fattet følgende anmodningsvedtak ved 
behandlingen av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter 
og toll 2022, se Innst. 2 S (2021–2022):

Vedtak 35, punkt 13: «Stortinget ber regjeringen i 
revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslå tiltak for å øke 
elbilandelen i leasingmarkedet og innenfor varebilmar-
kedet, herunder konkrete forslag som vil ha umiddelbar 
effekt i 2022, for å hindre at disse markedene blir en bar-
riere for å nå målet om at alle nye personbiler og lette 
varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Utrednin-
gen skal se på fjerning av skattefordeler til biler med 
utslipp i leasingmarkedet, støtteordninger til el-varebi-
ler, og CO2-komponenten i engangsavgiften for nytte-
kjøretøyer med forbrenningsmotor, den skal videre se 
på om det kan gjøres grep i støtteordningene til el-bil 
som kan gi næringsdrivende styrkede og mer like forde-
ler som privatpersoner.»

For å utkvittere den delen av vedtaket som gjelder 
elbilandelen i leasingmarkedet, varslet regjeringen i re-
vidert nasjonalbudsjett 2022 at et forslag om mer nøy-
trale merverdiavgiftsregler for leasing mv. ville bli sendt 
på høring.

Foruten bilforhandlere er det kun virksomheter 
som driver med persontransport og yrkesmessig utleie 
av personkjøretøy, som kan fradragsføre inngående 
merverdiavgift ved anskaffelse av personkjøretøy. Den-
ne særegne fradragsretten kombinert med at omsetnin-
gen av bruktbilene er fritatt for merverdiavgift, kan gi et 
insentiv til leasing framfor omsetning av merverdiav-
giftsbelagte biler.

Departementet utreder nå mer nøytrale merver-
diavgiftsregler og vil sende et forslag på høring, med sik-
te på å fremme forslag til regelendringer tidligst i revi-
dert nasjonalbudsjett 2023.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

14.4 Omstillingsavgift på petrole-
umsutvinning og klimaavtale

SAMMENDRAG

Stortinget fattet følgende anmodningsvedtak ved 
behandling av Meld. St. 1 (2021–2022) Nasjonalbudsjet-
tet 2022, se Innst. 2 S (2021–2022):

Vedtak 35, punkt 17: «Stortinget ber regjeringen 
utrede en klimaavtale med petroleumsbransjen for å 
redusere klimagassutslippene fra norsk olje- og gasspro-

duksjon, herunder egnede virkemidler for å framskynde 
omstillingen på norsk sokkel. Denne avtalen skal sørge 
for at CO2-utslippene fra oljeproduksjonen på sokkelen 
ikke skal overskride et fastsatt utslippstak.»

I budsjettforliket om 2022-budsjettet står det:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpar-
tiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til 
enigheten om å utrede en klimaavtale med petrole-
umsbransjen for å redusere klimagassutslippene fra 
norsk olje- og gassproduksjon. Disse medlemmer 
mener Sosialistisk Venstrepartis forslag om å innføre en 
omstillingsavgift på olje og gass må inkluderes som en 
del av utredningen.»

I sitt alternative 2022-budsjett foreslo Sosialistisk 
Venstreparti å innføre det de kaller en omstillingsavgift 
på 160 kroner per standard kubikkmeter oljeekvivalen-
ter naturgass, NGL og kondensat og 50 kroner per fat rå-
olje. Inntektene ble foreslått overført til et omstillings-
fond for norsk sokkel. Det fremgår at avgiften

«(…) vil sikre nødvendig finansiering til å gi leveran-
dørindustrien vår nye grønne oppgaver raskt og samti-
dig kutte utslipp raskt på norsk sokkel for eksempel 
gjennom elektrifisering av oljeplattformer med fly-
tende havvind».

Det fremkommer også at en slik avgift forventes å 
bidra til å redusere olje- og gassproduksjonens klimari-
siko og redusere faren for at produksjon som risikerer å 
bli ulønnsom, finner sted.

Status for mål, virkemidler og utslipp i petrole-
umssektoren

Både petroleumsnæringen og myndighetene har 
etablert mål om å redusere utslippene fra petroleums-
sektoren. Næringens mål er forankret hos partene i ar-
beidslivet gjennom Konkraft. I 2020 vedtok Konkraft et 
mål om å redusere utslippene av klimagasser fra norsk 
olje- og gassindustri med 40 pst. innen 2030 og til nær 
null innen 2050. I anmodningsvedtak nr. 684 fra juni 
2020 ba Stortinget

«(…) regjeringen sammen med bransjen legge frem 
en plan for hvordan utslippene fra olje- og gassproduk-
sjonen på norsk sokkel reduseres med 50 pst. innen 
2030, sammenlignet med 2005, innenfor dagens virke-
middelbruk (…)».

Vedtaket ber videre om at planen ivaretar hensynet 
til kostnadseffektive utslippsreduksjoner.

I tråd med dette anmodningsvedtaket og Hurdals-
plattformen har regjeringen ambisiøse mål for utslipps-
reduksjoner i næringen. En plan for oppfølging av an-
modningsvedtaket er forankret i Stortinget, og Olje- og 
energidepartementet følger utviklingen i sektoren. I 
Prop. 1 S (2022–2023) for Olje- og energidepartementet 
gis en oppdatert status for utslippsutviklingen frem-
over. Denne viser at utslippene er på vei ned fordi en 
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rekke store og små tiltak er gjennomført, under gjen-
nomføring eller under planlegging.

Så godt som alle utslipp av klimagasser fra petrole-
umsvirksomheten på kontinentalsokkelen er allerede 
omfattet enten av EUs kvotesystem eller CO2-avgift. De 
aller fleste utslippene er omfattet av begge deler og står 
overfor en svært høy samlet karbonpris, på rundt 1 600 
kroner per tonn CO2, med dagens kvotepriser. Regjerin-
gen foreslår ingen endringer i avgiftsnivået for kvote-
pliktige utslipp fra petroleumsvirksomheten. Det vil gi 
et avgiftsnivå på 725 kroner per tonn CO2 i 2023. Samlet 
utslippspris er vesentlig høyere enn annen kvotepliktig 
industri i Norge og prisen olje- og gassutvinning i andre 
land står overfor. Det er dermed sterke insentiver til å re-
dusere utslipp fra olje- og gassutvinning, blant annet 
gjennom elektrifisering av innretningene. Virkemidler 
rettet mot norske kvotepliktige utslipp vil i liten grad bi-
dra til å redusere globale utslipp, da utslippsreduksjone-
ne vil frigi tilsvarende kvoter til bruk i andre deler av 
kvotesystemet. Virkemidler rettet mot kvotepliktig sek-
tor bidrar heller ikke til oppfyllelse av Norges mål under 
Parisavtalen.

I 2021 var utslippene fra olje- og gassutvinning om 
lag 12 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Det er en reduksjon 
på nær 3 mill. tonn fra toppåret 2007. Det er særlig økt 
bruk av kraft fra land som gjør at utslippene er redusert 
og på vei videre nedover. Nær halvparten av norsk olje- 
og gassproduksjon de neste årene vil komme fra felt 
som er knyttet til kraftnettet på land. Dagens utslipps-
fremskrivinger viser at utslippene i 2030 kan bli i stør-
relsesorden 32–40 pst. lavere enn i 2005. Spennet reflek-
terer særlig usikkerhet rundt bruk av kraft fra land på 
eksisterende felt. Fremskrivingene peker mot en halver-
ing av utslippene et stykke ut på 2030-tallet når felt uten 
kraft fra land tømmes ut og stenges ned.

VURDERING AV EN KLIMAAVTALE

Utslipp fra olje- og gassutvinning kan enten reduse-
res gjennom lavere utslipp per produserte enhet, eller 
gjennom redusert produksjon. Tiltak ut over det som 
utløses gjennom dagens allerede høye utslippspris, vil 
typisk innebære kraft fra land til innretninger der til-
takskostnaden er svært høy. En avtale som setter et tak 
på utslipp, vil derfor kunne føre til at det må innføres 
svært dyre klimatiltak, som øker strømforbruket og der-
med strømprisene i Norge. Som nevnt over vil reduk-
sjon i norske kvotepliktige utslipp ikke bidra til oppfyl-
lelse av Norges internasjonale klimaforpliktelser, og i li-
ten grad bidra til reduserte globale utslipp. Videre vil et 
utslippstak kunne føre til at samfunnsøkonomisk lønn-
som produksjon av olje og gass må stenges ned før 2030 
med de konsekvenser det kan få for Europa i dagens si-
tuasjon.

På bakgrunn av disse vurderingene vil regjeringen 
ikke gå videre med en innretning av en egen klimaavtale 
der det settes et utslippstak for petroleumssektoren. En 
eventuell avtale med næringen vil følges opp gjennom 
regjeringens arbeid med klimapartnerskap, se omtale i 
regjeringens Veikart for grønt industriløft.

Vurdering av en omstillingsavgift
I motsetning til CO2-avgift og kvoteplikt vil en om-

stillingsavgift per produserte enhet være et lite effektivt 
og lite treffsikkert virkemiddel for å redusere utslippene 
fra norsk petroleumsproduksjon. Mens CO2-avgiften og 
kvoteplikt gir insentiver til å redusere utslippsintensite-
ten fra norsk petroleumssektor, vil en slik omstillingsav-
gift være uavhengig av utslippene fra produksjonen. Av-
giften vil derfor bare kunne bidra til reduserte utslipp 
gjennom insentiver til lavere produksjon.

Statens skatte- og avgiftsinntekter fra olje- og gass-
produksjon overføres i sin helhet fra statsbudsjettet til 
Statens pensjonsfond utland (SPU). Dette er regulert i 
loven om Statens pensjonsfond. Prinsippet om at skatt-
er og avgifter fra petroleumsvirksomheten skal overfø-
res til SPU, ble etablert ved opprettelsen av Statens pe-
troleumsfond i 1990 og er videreført siden. Det har vært 
bred enighet om dette prinsippet.

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Sosialistisk 
Venstreparti at inntektene fra omstillingsavgiften skal 
inn på et omstillingsfond for norsk sokkel. Loven om 
Statens pensjonsfond og handlingsregelen tillater ikke 
at det innføres avgifter på oljeproduksjonen som gir 
inntekter som holdes utenfor kontantstrømmen. Loven 
og handlingsregelen er ment å verne om prinsippet om 
at opptjeningen av inntektene fra petroleumsvirksom-
heten frikobles fra bruken av dem, og at inntektene bør 
forvaltes i et langsiktig perspektiv. Inntektene fra en 
eventuell omstillingsavgift må følgelig kanaliseres inn i 
SPU på lik linje med andre skatter og avgifter fra petro-
leumsutvinningen.

Dersom en skulle bruke inntekter fra oljesektoren 
direkte, for eksempel gjennom å opprette et fond eller 
inngå en avtale om fritak for avgift, ville dette i realiteten 
være å svekke inntektene til SPU, og dermed ha samme 
virkning som å øke oljepengebruken over statsbudsjet-
tet. Korrekt budsjettpraksis innebærer at støtte til tiltak 
ut over det som selskapene finner lønnsomt, skjer gjen-
nom ordinære bevilgninger «over streken» i budsjettet. 
Det gjelder både tiltak på fastlandet og på sokkelen. 
Kostnaden vil da synliggjøres, og tiltaket vil prioriteres 
opp mot andre formål innenfor den ordinære budsjett-
prosessen.

Omstillingsavgiften som vurderes her, er en type 
bruttoskatt. Bruttoskatter kjennetegnes ved at staten 
krever en del av inntektene fra virksomheten uten å 
dekke en tilsvarende del av de underliggende kostnade-
ne. Tidligere har det vært en rekke ulike bruttoskatter og 
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andre bruttoelementer på norsk sokkel, som produk-
sjonsavgift, bæring av statens kostnader i letefasen og 
glideskala som ga rett til økte statlige andeler i store 
funn. Alle disse bruttoelementene er nå avviklet. Gjen-
værende bruttoelementer som areal- og miljøavgifter 
har ikke som mål å gi staten inntekter, men å få selskap-
ene til å tilbakelevere områder de ikke finner prospekti-
ve, og til å ta hensyn til eksterne virkninger av aktivitet-
en.

Innføring av en ny produksjonsavgift på olje og/el-
ler gass vil kunne bidra til at samfunnsøkonomisk lønn-
somme investeringer ikke realiseres. En produksjonsav-
gift vil også kunne føre til at felt stenges ned på et tidlige-
re tidspunkt enn de burde ut fra en samfunnsøkonom-
isk vurdering. Samlet vil derfor en produksjonsavgift bi-
dra til å redusere verdiskapingen på norsk sokkel. 
Eventuelt forkortet levetid som følge av avgiften kan 
også føre til at investeringer i utslippsreduserende tiltak 
blir mindre lønnsomme.

På bakgrunn av disse vurderingene vil regjeringen 
ikke gå videre med Sosialistisk Venstrepartis forslag om 
å innføre en omstillingsavgift på petroleumsutvinning.

Regjeringen anser med dette anmodningsvedtaket 
som fulgt opp. Det vises også til omtale av anmodnings-
vedtaket i Prop. 1 S (2022–2023) for Finansdepartemen-
tet.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

14.5 NOKUS-reglene og reglenes sam-
virke med kildeskatt på renter og 
royalties mv.

SAMMENDRAG

Stortinget fattet følgende anmodningsvedtak ved 
behandlingen av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter 
og toll 2022, se Innst. 2S (2021–2022):

Vedtak 35, punkt 31 «[Stortinget ber regjeringen] 
om i løpet av 2022 å gjennomføre en grundig evaluering 
av dagens skatteordning for NOKUS-selskap, herunder 
også vurdere hvordan denne ordningen samvirker med 
kildeskatt.»

Skatteloven §§ 10-60 flg. har regler om skattlegging 
av norskkontrollerte selskap hjemmehørende i lavskat-
teland (NOKUS-reglene). NOKUS-reglene har til formål 
å sikre investeringsnøytralitet og motvirke skattemoti-
verte etableringer i land med lav skatt. Reglene innebæ-
rer at norske eiere blir skattlagt løpende for sin for-
holdsmessige andel av overskudd i selskap mv. under 
norsk kontroll i lavskatteland.

Kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for 
visse fysiske eiendeler ble innført ved statsbudsjettet for 

2021, se skatteloven §§ 10-80 flg. Selskap hjemmehø-
rende i lavskatteland skal etter disse reglene betale kil-
deskatt på betalinger av renter, royalty og leiebetalinger 
for visse fysiske eiendeler, som selskapet mottar fra nær-
stående selskap hjemmehørende i Norge.

Reglene om kildeskatt omfatter også norskkontrol-
lerte selskap som er hjemmehørende i lavskatteland 
(NOKUS-selskap). Betalinger til slike selskap som er 
ilagt kildeskatt, vil også inngå som del av overskuddet i 
NOKUS-selskapet som de norske aksjonærene blir 
skattlagt for. Uten samordning mellom disse reglene 
kunne et selskap bli ilagt to ulike norske skatter på den 
samme inntekten. For å unngå at inntekt kan bli truffet 
av begge regelsett, ble det derfor i Revidert nasjonalbud-
sjett 2021 innført regler som skal hindre dette.

Departementet har vurdert det slik at det ikke er 
mulig å gjennomføre en grundig evaluering av NOKUS-
reglene i løpet av 2022. Helheten mangler i påvente av 
den internasjonale utviklingen på området, og særlig 
ferdigstillelsen av arbeidet med en to-pilarløsning for 
beskatning av store multinasjonale konsern i Norge, se 
nærmere i kapittel 19. Departementet vil derfor komme 
tilbake til Stortinget med en vurdering av NOKUS-regle-
ne når to-pilarløsningen er innført i norsk rett.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

14.6 Skattlegging av internasjonale 
konsern

SAMMENDRAG

Stortinget fattet to anmodningsvedtak om interna-
sjonale skattetilpasninger ved behandlingen av Prop. 1 
LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, se Innst. 2 S 
(2021–2022).

Vedtak 35, punkt 37: «Stortinget ber regjeringen 
intensivere arbeidet mot internasjonale skattetilpas-
ninger og skatteflukt gjennom å aktivt arbeide for effek-
tive multilaterale løsninger i internasjonale fora, og 
implementere nødvendige løsninger og tiltak i det nor-
ske skattesystemet.»

Vedtak 35, punkt 38: «Stortinget ber regjeringen 
utrede tiltak mot overskuddsflytting og uthuling av 
skattegrunnlaget, utover OECDs/Inclusive Frameworks 
konsensusløsning om endringer i fordeling av beskat-
ningsrett og minimumsskatt (to-pilarløsningen).»

Departementet anser anmodningsvedtakene som 
fulgt opp gjennom omtalen nedenfor.

Globaliseringen og digitaliseringen har ført til at 
flernasjonale konsern stadig styrker sin dominans på 
verdensmarkedet. Den teknologiske utviklingen har bi-
dratt til fremvekst av nye forretningsmodeller, og har i 
økende grad gjort det mulig for selskap å betjene marke-
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der uten fysisk tilstedeværelse. Dette setter press på det 
eksisterende internasjonale skatterammeverket. Det 
ble utarbeidet i en tid da selskapene hadde sterkere geo-
grafisk tilhørighet til landene de drev aktivitet i. Utford-
ringene reiser skattemessige problemstillinger som be-
rører mange land, og de krever omforente globale løs-
ninger.

Utfordringene med internasjonale skattetilpasnin-
ger og skadelig skattekonkurranse har lenge stått høyt 
på den politiske dagsorden i Norge og internasjonalt. I 
perioden 2013 til 2015 gjennomførte medlemslandene 
i OECD og G20 BEPS-prosjektet (Base Erosion and Profit 
Shifting Project). Her ble det oppnådd enighet om en 
rekke tiltak mot overskuddsflytting og uthuling av skat-
tegrunnlaget. I 2016 opprettet OECD og G20 forumet 
«Inclusive Framework on BEPS» (Inclusive Framework) 
for å følge opp tiltaksplanen. Dette er et samarbeidsor-
gan som i dag består av 141 medlemsland og -jurisdik-
sjoner.

En sentral del av BEPS-prosjektet gjaldt hvordan di-
gitalisering har endret måten virksomhet utøves på i 
den globale økonomien. Digitalisering av økonomien 
forsterker utfordringene med skattlegging av store fler-
nasjonale konsern, og reiser flere utfordringer enn over-
skuddsflytting. Det var derfor enighet blant G20- og 
OECD-landene som deltok i BEPS-prosjektet, om beho-
vet for å reformere de internasjonale reglene for skatt-
legging av en stadig mer digitalisert økonomi og å sikre 
balanserte og stabile langsiktige løsninger. Arbeidet har 
fortsatt som en forlenget del av BEPS-samarbeidet, 
innenfor rammen av Inclusive Framework. Målet er å 
komme frem til en konsensusbasert og langsiktig inter-
nasjonal skatteløsning, som sikrer rettferdige og stabile 
vilkår.

Løsningen det er oppnådd en foreløpig politisk 
enighet om i oktober 2021, består av to hoveddeler om-
talt som «pilarer».

Den første delen (pilar 1) dreier seg om hvordan rett 
til skattlegging av selskapsoverskudd skal fordeles mel-
lom land. Den politiske erklæringen innebærer en om-
fordeling av skattegrunnlag slik at markedsstaters skat-
tegrunnlag øker noe. I hovedtrekk skal omfordelingen 
gjennomføres ved at de største og mest lønnsomme fler-
nasjonale konsernene skal skattlegges for en del av sitt 
globale overskudd i de markedene hvor de har inntje-
ning, uavhengig av fysisk tilstedeværelse i markedet. 
Ordningen skal omfatte konsern med global omsetning 
over 20 mrd. euro og lønnsomhetsgrad over 10 pst. som 
andel av omsetningen. Det innebærer at om lag 120 av 
de største konsernene i verden vil bli omfattet av pilar 1.

Den andre delen (pilar 2) handler om minimums-
skattlegging av store flernasjonale konsern. For disse 
skal det etableres et minimum effektivt skattenivå på 
minst 15 pst. Hensikten er å redusere skattekonkurran-
sen mellom land, og dempe insentivene til internasjo-

nal skatteplanlegging og overskuddsflytting. Reglene 
skal omfatte konsern med en omsetning på mer enn 
750 mill. euro. Det samsvarer med omsetningsterskelen 
i reglene for land-for-land-rapportering til skattemyn-
dighetene.

Enigheten om en to-pilarløsning forutsetter også at 
land som har innført bruttoskatter på digitale tjenester 
(Digital Service Taxes) og lignende ensidige tiltak, skal 
fjerne disse. Landene forplikter seg også til å avstå fra å 
innføre slike skatter i fremtiden. Hvilke konkrete tiltak 
landene må avstå fra, skal defineres nærmere i den mul-
tilaterale konvensjonen som må inngås for å gjennom-
føre pilar 1.

Etter at Inclusive Framework ble enig om rammene 
for og hovedelementene i to-pilarløsningen i oktober 
2021, har det vært arbeidet intensivt med utfyllende 
innhold og tekniske løsninger for de to pilarene. Dette 
arbeidet skjer i arbeidsgrupper under Inclusive Frame-
work. Begge pilarene forutsetter at det enkelte land ut-
former regelverk som er i tråd med de omforente løs-
ningene. For å sikre ensartede regler, er det i den politis-
ke erklæringen lagt til grunn at det skal utarbeides mo-
dellregler. Gjennomføringen av pilar 1 forutsetter også 
at det inngås en multilateral konvensjon.

For pilar 1 arbeides det fortsatt med modellregler. 
OECD har siden februar i år fortløpende sendt ut utkast 
til modellregler for de ulike elementene i regelverket på 
høring. I juli ble en rapport om fremdriften i arbeidet 
med regler for utvidet beskatningsrett for markedssta-
ter sendt på høring. Rapporten inneholdt en konsoli-
dert versjon av forslag til materielle regler, men inklu-
derte ikke regler om den administrative gjennomførin-
gen av den nye beskatningsretten eller reglene som er 
tenkt inntatt i den multilaterale konvensjonen. Videre 
ble det skissert en revidert tidsplan for det videre arbei-
det med pilar 1.

Inclusive Framework vil vurdere innspillene fra hø-
ringen med mål om å bli enige om hovedtrekkene i mo-
dellreglene på et møte i oktober. Videre er det forventet 
at den multilaterale konvensjonen skal være ferdigfor-
handlet og klar til signering i løpet av første halvår 2023, 
og tre i kraft så snart en kritisk masse av land har ratifi-
sert den. Hva som skal anses som en kritisk masse vil de-
fineres i konvensjonen selv. Det uttalte målet er at kon-
vensjonen skal tre i kraft i 2024.

For pilar 2 ble modellreglene ferdigstilt og offentlig-
gjort i desember 2021. Inclusive Framework arbeider 
også med et rammeverk for den administrative gjen-
nomføringen og praktiseringen av reglene. I henhold til 
tidsplanen for pilar 2 skal dette arbeidet være ferdig 
innen utgangen av 2022.

Modellreglene for pilar 2 utgjør et stort og kompli-
sert regelverk som må tilpasses nasjonal lovgivning. Det 
kreves derfor et omfattende regelverksarbeid i landene 
som innfører reglene. Det er kommet signaler fra mange 
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av medlemslandene i Inclusive Framework om at det vil 
være vanskelig å få på plass nasjonale regelverk tidsnok 
til at reglene kan virke fra 2023. I EU foreslo Europakom-
misjonen i desember 2021 et direktiv for innføring av 
pilar 2 i EU-landene. Direktivet er enda ikke vedtatt, 
men i kompromissforslaget som foreligger, er fristen for 
å ta inn reglene i nasjonal rett satt til 31. desember 2023.

Som omtalt i Meld. St. 2 (2021–2022) Revidert nasjo-
nalbudsjett 2020 punkt 4.3, legger departementet til 
grunn at målsettingen bør være å innføre regelverket i 
Norge fra 2024. En forutsetning for å oppfylle denne 
målsettingen er at Inclusive Framework holder tidspla-
nen for utformingen av et rammeverk for den administ-
rative gjennomføringen og praktiseringen av reglene. 
Videre bør tidsplanen for innføring av reglene i Norge 
tilpasses innføringen i andre medlemsland, herunder 
gjennomføringen i EU.

I tillegg til det internasjonale arbeidet med skattleg-
ging av store flernasjonale selskap, er det nødvendig 
med gode nasjonale regler for å sikre det norske skatte-
fundamentet. Arbeidet med å forbedre regelverket, og 
vurdere tiltak mot overskuddsflytting og uthuling av 
skattegrunnlaget pågår kontinuerlig.

Norge har de siste årene gjennomført flere endring-
er i regelverket blant annet for å følge opp BEPS-pro-
sjektets anbefalte tiltak mot overskuddsflytting og ut-
huling av skattegrunnlaget. Det arbeides også med å 
oppdatere Norges skatteavtalenettverk med ulike be-
stemmelser og minimumsstandarder som er utviklet 
gjennom BEPS-prosjektet.

Hurdalsplattformen har et punkt om å vurdere til-
tak som kan motvirke utilsiktede tilpasninger til ak-
sjonærmodellen og fritaksmetoden. Regjeringen har 
også gitt Skatteutvalget mandat til å utrede dette.

En utilsiktet tilpasning kan være at fysiske personer 
med ubeskattede latente aksjegevinster, flytter ut av 
Norge. Gjeldende skatteregler for utflytting fanger i 
noen grad opp slike gevinster til beskatning. De ivaretar 
likevel ikke fullt ut prinsippene om at verdier som opp-
tjenes i Norge, bør beskattes her, og at alle bør skatte et-
ter evne. Regjeringen mener at det er viktig med regler 
som sikrer at aksjegevinster som opptjenes i Norge, så 
langt som mulig blir skattlagt her. Departementet utre-
der derfor nå strengere regler for beskatning av perso-
ner som flytter ut av Norge med urealiserte aksjegevins-
ter. Det er viktig at reglene blir utformet slik at de funge-
rer mest mulig effektivt og at de er i tråd med EØS-avta-
lens regler om de fire friheter. EØS-retten på dette områ-
det har vært under utvikling i retning av større 
handlingsrom for regler som sikrer at hvert land kan be-
skatte inntekter som er opptjent i landet. Det er imidler-
tid ikke avklart hvor strenge regler som kan innføres. For 
å kunne foreslå mest mulig effektive innstramminger, 
innenfor rammene av EØS-avtalen, bør det EØS-rettsli-
ge handlingsrommet vurderes nærmere. Disse vurde-

ringene vil ta noe tid, og endringene vil være av en art 
som tilsier offentlig høring før et forslag fremmes for 
Stortinget. Alternativet ville vært å foreslå mindre inn-
stramminger nå, eksempelvis utvidelse av femårsrege-
len om bortfall av utflyttingsskatt, som klart ikke ville 
være i strid med våre EØS-forpliktelser.

I lys av den pågående utredningen og Skatteutval-
gets arbeid med disse spørsmålene, fremmes det ikke 
forslag til innstramminger i reglene om utflyttingsskatt 
nå.

Det kontinuerlige arbeidet med regelverket for å 
motvirke uthuling av det norske skattefundamentet er 
en viktig oppgave som regjeringen prioriterer.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

14.7 Eiendomsskatt og aktører med 
stor eiendomsmasse

SAMMENDRAG

Bakgrunn
Stortinget fattet følgende anmodningsvedtak ved 

behandlingen av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter 
og toll 2022, se Innst. 2 S (2021–2022):

Vedtak 35, punkt 39: «Stortinget ber regjeringen i 
samarbeid med kommunesektoren utrede endringer i 
regelverket for eiendomsskatt slik at aktører med stor 
eiendomsmasse ikke kommer uforholdsmessig gunstig 
ut sammenlignet med vanlige boligeiere.»

Bakgrunnen for vedtaket synes å ha vært oppslag i 
mediene om at store eiendomsaktører slipper, eller 
bare i liten grad betaler eiendomsskatt på sine utleielei-
ligheter. I tillegg har Oslo kommune tilskrevet finans-
ministeren og foreslått endringer med samme siktemål.

Departementet anser anmodningsvedtaket som 
fulgt opp gjennom omtalen nedenfor.

Gjeldende rett
Eiendomsskatt skrives ut med hjemmel i lov om ei-

gedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) av 
6. juni 1975. Det er kommunestyret i den enkelte kom-
mune som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i 
kommunen. Eiendomsskatten er en skatt på fast eien-
dom, og kommunen kan velge mellom ulike utskri-
vingsalternativer med hensyn til hva slags type eien-
dom som skal omfattes. Inntektene fra skatten tilfaller 
kommunen i sin helhet.

Eiendomsskatten er en objektskatt som skrives ut 
på den enkelte eiendom. Den betales uavhengig av 
hvem som eier eiendommen, og eierens økonomiske 
forhold.
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Utskriving av eiendomsskatt baseres på eiendom-
mens markedsverdi. Som hovedregel foretas verdsettel-
sen ved lokal (kommunal) taksering. For boligeiendom 
kan man alternativt basere verdsettelsen på boligens 
formuesgrunnlag. Med virkning fra skatteåret 2020 er 
det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 pst. 
ved verdsettelsen av bolig- og fritidseiendom.

Fra 1993 har kommunestyrene hatt adgang til å 
vedta at det skal benyttes et bunnfradrag ved utskriving 
av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom. Om det 
skal gis bunnfradrag, og størrelsen på dette, vedtas fra år 
til år. Fradraget skal være i form av et fast beløp, ikke i 
prosent. Dette medfører at fradraget får en progressiv 
karakter ved at det betyr mest ved lavere boligverdier. 
Kommunene har ikke mulighet til å ta hensyn til eierens 
samlede økonomi i utformingen av et eventuelt bunn-
fradrag, jf. at eiendomsskatten er en objektskatt.

Bunnfradrag gis «i eigedomsskatten for alle sjølvsten-
dige bustaddelar i faste eigedomar som ikkje vert nytta i 
næringsverksemd». Dette innebærer for eksempel at det 
vil være to bunnfradrag i en tomannsbolig osv. Bunnfra-
drag gis uavhengig av eieformen til boligen. Basert på lo-
vens forarbeider legges det til grunn at det skal gis ett 
bunnfradrag for hver boenhet også i utleieeiendom. I en 
bygård med ti utleieleiligheter vil det følgelig bli gitt ti 
bunnfradrag. Begrunnelsen for dette er et siktemål om li-
kebehandling mellom eie og leie av boligeiendom. Bunn-
fradraget tilordnes den enkelte boligenheten, noe som 
medfører at eieren av utleieeiendom får samtlige bunn-
fradrag i en eiendom med flere boenheter.

Eigedomsskattelova fastsetter ikke noe tak for stør-
relsen på bunnfradraget. Finansdepartementet har i 
fortolkningsuttalelse lagt til grunn at bunnfradraget 
ikke kan settes så høyt at det får karakter av et fritak. 
Høyesterett har i dom fra 2019 om gyldigheten av bunn-
fradraget i Oslo kommune på 4 mill. kroner uttalt at det 
«ligger i grenseland» for det tillatte når konsekvensen av 
det høye fradraget var at kun om lag 20 pst. av boligene 
ilegges eiendomsskatt, og om lag 80 pst. fritas.

73 av 254 kommuner med eiendomsskatt på bolig- 
og fritidseiendom bruker bunnfradrag i 2022. Gjen-
nomsnittlig bunnfradrag var på 380 000 kroner, mens 
medianen for bunnfradrag var på 200 000 kroner.

Oslo kommune har landets høyeste bunnfradrag 
med 4 mill. kroner. Bunnfradragene i Bergen og Trond-
heim var i 2022 på henholdsvis 0,75 og 0,55 mill. kroner.

Kombinasjonen av den lovfestede, obligatoriske re-
duksjonsfaktoren ved verdsettelsen av bolig (og fritids-
eiendom) og Oslos høye bunnfradrag gjør at slik eien-
dom ikke pålegges eiendomsskatt før verdien overstiger 
5,7 mill. kroner i Oslo kommune.

Konsultasjon med kommunesektoren
I tråd med anmodningsvedtaket har departementet 

konsultert kommunesektoren ved å avholde møte med 

KS om saken. KS viser til at eiendomsskatten er en ob-
jektskatt, og at eierforholdene eller bruken av objektet 
ikke skal tillegges vekt. Å skille mellom primær- og se-
kundærbolig, eie/leie eller hvem som eier boligen vil 
bryte med disse prinsippene. Det vil også kunne påføre 
kommunene administrative merkostnader. KS viser vi-
dere til at eiendomsskatten skal administreres på kom-
munalt nivå. Det er derfor viktig at regelverket ikke 
kompliseres med endringer som vil kreve mye kontroll 
og oppfølging.

KS peker også på at kommunene i dag kan velge 
mellom lokal taksering eller bruk av Skatteetatens for-
muesgrunnlag ved verdsettelsen av boligeiendom. Den-
ne valgmuligheten vil kunne innskrenkes dersom det 
innføres regler som krever mye kontroll. Kommunene 
vil da velge å bruke datagrunnlag fra Skatteetaten, etter-
som dette vil være mindre ressurskrevende. Videre an-
fører KS at en omklassifisering av utleieleiligheter til 
«næringseiendom» vil kunne få betydning for kommu-
nenes valg av utskrivingsalternativ. En kommune som 
kun ønsker å skrive ut eiendomsskatt på næringseien-
dom etter dagens regler, vil etter en slik endring også 
måtte inkludere utleid boligeiendom.

Dersom bunnfradraget fjernes for utleieeiendom, 
mener KS at skatteøkningen som følge av dette kan bli 
skjøvet over på leietagerne. Det kan skape økt press på 
leiemarkedet. KS viste videre til at det er en relativt liten 
andel av eiendomsmassen som eies av de store eien-
domsaktørene.

Endelig har KS vist til at problemstillingen som er 
reist, begrenser seg til en enkeltstående kommune, og at 
ingen av landets øvrige kommuner har et tilsvarende 
ønske om endring. Det vises til at en lovendring for å iva-
reta ønskene fra en enkelt kommune ikke anses som 
hensiktsmessig, og at problemet som påpekes i anmod-
ningsvedtaket, kan løses av kommunen innenfor gjeld-
ende regelverk.

Departementets vurderinger
Anmodningsvedtaket synes å bygge på en forutset-

ning om at det skjer en forskjellsbehandling mellom 
«aktører med stor eiendomsmasse» og «vanlige boligei-
ere». Dette bygger muligens på en antagelse om at det å 
ha mange eiendommer i seg selv medfører en fordelak-
tig skattemessig behandling, eventuelt at aktører med 
stor eiendomsmasse kan spre skattebyrden ut over 
mange eiendommer.

Problemstillingen som reises i anmodningsvedta-
ket bygger på et ønske om større likhet mellom «aktører 
med stor eiendomsmasse» og «vanlige boligeiere». Også 
private boligeiere har krav på obligatorisk reduksjons-
faktor og bunnfradrag dersom kommunen har vedtatt 
dette. Dette gjelder både med hensyn til egen bolig, ut-
leie av en eller flere sekundærboliger og utleie av en lei-
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lighet i egen bolig, hvor denne kvalifiserer som selvsten-
dig boenhet.

Gjeldende regler kan imidlertid oppleves å åpne for 
urimelige utslag ved at store investorer kan tilpasse seg 
slik at de unngår eiendomsskatt. For Oslos tilfelle kan 
dette gjøres ved å investere i objekter av en verdi som 
ikke pålegges eiendomsskatt. Som påpekt av KS er dette 
en situasjon som kan løses av kommunen selv innenfor 
gjeldende regelverk.

Departementet ser det ikke som aktuelt å foreslå 
endringer som i praksis kun vil være aktuelle i en enkelt-
stående kommune, og for et begrenset antall investorer. 
Videre vil departementet ikke anbefale endringer knyt-
tet til eierform (som AS), antall leiligheter eid av samme 
subjekt, eller begrense antall bunnfradrag. Det vises her 
til at slike løsninger vil bryte med prinsippet om eien-
domsskatten som en objektskatt, og at hver selvstendig 
boenhet skal tilordnes ett bunnfradrag. Slike regler vil 
også kunne åpne for tilpasninger gjennom oppretting 
av flere selskaper. Tiltak som direkte og utelukkende vil 
treffe «aktører med stor eiendomsmasse» vil derfor 
innebære flere utfordringer.

Departementet har likevel vurdert konkrete end-
ringer som kan forhindre at store aktører slipper eller 
får redusert eiendomsskatt. Disse forslagene vil imidler-
tid ha en bredere begrunnelse enn primært å skulle gjel-
de kun for disse.

Et tak på bunnfradraget

Det kan inntas i loven et generelt tak for størrelsen 
på bunnfradraget som kommunene kan vedta. Prisnivå-
et på bolig (og fritidseiendom) varierer sterkt geografisk. 
Det kan derfor være vanskelig å finne et felles beløp for 
hele landet. Taket vil imidlertid være et maksimumsbe-
løp, slik at bunnfradraget vil kunne tilpasses lokale for-
hold og ønsker innenfor det fastsatte taket.

Et tak på bunnfradraget ville sikre at overskytende 
verdi på eiendommen dannet grunnlag for beskatning. 
Hvor stor denne andelen ville være, avhenger av størrel-
sen på bunnfradraget. Videre kan et tak utformes slik at 
det gjelder både eid og utleid eiendom, og dermed unn-
gå å bryte med dagens regler og skape et skille mellom 
disse.

En løsning basert på et tak kunne også bidra til å 
opprettholde eiendomsskattens karakter av å være en 
objektskatt i betydningen en skatt alle, eller majoriteten 
med den aktuelle typen objekt betaler.

Bunnfradrag forbeholdes primærbolig

I formuesbeskatningen skilles det mellom primær- 
og sekundærbolig. En tilsvarende sondring kunne inn-
føres i eiendomsskatten. Dette ville innebære at kun bo-
lig bebodd av eieren innrømmes bunnfradrag. Utleid 
bolig ville dermed ikke ha rett til bunnfradrag, og hele 
verdien av slik eiendom vil komme til beskatning.

Som påpekt ovenfor er det eieren av en eiendom 
som nyter godt av bunnfradrag. Bunnfradrag for leieta-
gere av utleid eiendom er derfor indirekte. Dersom 
bunnfradrag forbeholdes primærbolig, vil eiendoms-
skatten øke for eieren av utleieeiendom. Det fremstår 
som krevende å beregne i hvilken grad utleier vil velte 
den økte utgiften over på leietager i form av økt husleie.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at rundt 560 000 
husholdninger, eller om lag en million personer leier 
bolig i Norge. Dette tilsvarer 23,2 pst. av husholdninge-
ne. Selv om effekten av en fjerning av bunnfradrag for 
utleieboliger er usikker, vil en slik endring kunne for-
sterke en oppfatning om at eiere av bolig kommer bedre 
ut økonomisk enn leietagere.

Konklusjon

Basert på ovenstående gjennomgang finner ikke de-
partementet grunnlag for å foreslå endringer i eige-
domsskattelova vedrørende bunnfradrag nå. Med den 
foreliggende vurderingen anser departementet anmod-
ningsvedtaket for fulgt opp.

Departementet viser likevel til at beskatning av bo-
ligeiendom vil inngå i Skatteutvalgets utredning, og at 
regjeringen har startet arbeidet med en egen boligmel-
ding. Departementet ser det som hensiktsmessig at pro-
blemstillingen reist i anmodningsvedtaket vurderes i en 
bredere sammenheng, og at man kommer tilbake til 
eventuelle endringer i eigedomsskattelova i lys av dette.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

14.8 Omfordelende kompensasjon for 
økte miljøavgifter

SAMMENDRAG

Stortinget fattet følgende anmodningsvedtak ved 
behandlingen av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter 
og toll 2022, se Innst. 2 S (2021–2022):

Vedtak 35, punkt 40: «Stortinget ber regjeringen 
utrede en modell for omfordelende kompensasjon for 
økte miljøavgifter innen statsbudsjettet for 2023.»

I Stortingets innstilling presiseres det at omforde-
lingen kan skje gjennom en årlig skatterefusjon eller en 
månedlig eller årlig tilskuddsordning. Kompensasjonen 
skal være progressiv, og modellen kan også inneholde 
en geografisk komponent, samt barnetillegg.

Anmodningsvedtaket anses fulgt opp gjennom om-
talen i denne proposisjonen.

Regjeringen har vurdert ulike modeller for omfor-
delende kompensasjon av økte miljøavgifter i lys av for-
muleringene i anmodningsvedtaket. Blant modellene 
som er vurdert, er omfordeling innenfor det eksis-



100 Innst. 3 S – 2022–2023

terende skattesystemet, ordninger med utbetalinger 
utenfor skattesystemet og mer direkte kompensasjon 
gjennom for eksempel redusert veibruksavgift. Skatte-
etaten har vurdert forvaltningsrettslige og systemtek-
niske problemstillinger ved ulike alternativer. Utred-
ningen har også sett hen til ordninger for kompensa-
sjon for klimaavgifter i andre land og erfaringer derfra.

Norge har allerede et skattesystem som virker om-
fordelende og har tekniske og administrative løsninger 
som tar hensyn til individuelle inntekts- og formuesfor-
hold mv. Terskelen for å etablere nye utbetalingsordnin-
ger bør derfor være høy. Det anslås at de foreslåtte miljø-
avgiftsøkningene for 2023 utgjør i underkant av 200 
kroner per innbygger 17 år og eldre. Selv om avgiftene 
og en eventuell kompensasjon vil øke frem mot 2030, 
fremstår det som unødvendig kompliserende og byrå-
kratisk å etablere en ny, omfordelende kompensasjons-
modell på utsiden av det eksisterende skattesystemet.

Regjeringen mener at kompensasjon som skal diffe-
rensieres etter inntekt, bør ta utgangspunkt i det eksis-
terende skattesystemet. Å bruke handlingsrommet fra 
økte miljøavgifter til lettelser på lave og middels inn-
tektsnivåer er i tråd med regjeringens mål om et mer 
omfordelende skattesystem. Det er også i tråd med fagli-
ge anbefalinger om hvordan en modell for omfordelen-
de kompensasjon for økte miljøavgifter kan innrettes. 
Ved å kombinere økt generell progressivitet i skatte-
systemet med en videreføring og styrking av særskilte 
tiltak både i skattesystemet og på utgiftssiden har regje-
ringen tatt i bruk et bredt sett av virkemidler som knyt-
ter sammen klimapolitikken og den økonomiske poli-
tikken. Brede grupper tilgodeses, men relativt sett mest 
de med lav og middels inntekt.

I 2023-budsjettet foreslår regjeringen å øke kli-
maavgiftene med 21 pst. ut over prisstigning, se punkt 
8.10. Samtidig foreslås det i kapittel 3 ytterligere omfor-
delende inntektsskatt, i form av skattelettelser til skatt-
ytere med inntekt under 750 000 kroner og skjerpelser 
for høyinntektsgrupper. Videre foreslår regjeringen til-
tak både på utgifts- og inntektssiden av budsjettet som 
avhjelper situasjonen for husholdningene. Som et av 
flere tiltak for å avhjelpe økte levekostnader for vanlige 
folk i en tid med økende priser, foreslås det å redusere 
veibruksavgiften og grunnavgiften på mineralolje. Tilta-
kene er tilpasset dagens økonomiske situasjon, og den 
videre utviklingen i avgiftsnivået vil fastsettes i de årlige 
budsjettene. På statsbudsjettets utgiftsside er den en 
rekke andre forslag som gjelder folks hverdagsøkonomi, 
deriblant videreføring av strømstønadsordningen for 
husholdninger, redusert makspris i barnehage og redu-
serte ferjetakster, jf. nærmere omtale i Gul bok 2023. Det 
vises også til at budsjettet for 2022 inneholdt endringer 
som bidro til å kompensere husholdningene for kost-
nads- og avgiftsøkninger – blant annet økt reisefradrag, 
redusert trafikkforsikringsavgift, reduserte fergetakster, 

utvidelse av strømstøtteordningen for husholdninger 
og flere utvidede tilskuddsordninger.

Faglig grunnlag for vurderingene, ordninger i andre 
land og vurderinger av ulike former for kompensasjon 
er nærmere omtalt i proposisjonen.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

14.9 Merverdiavgift, varer til frivillig 
sektor og mulige barrierer mot 
sirkulære verdikjeder

SAMMENDRAG

Stortinget fattet følgende anmodningsvedtak ved 
behandlingen av Dokument 8:41 S (2021–2022), se 
Innst. 172 S (2021–2022):

Vedtak 411: «Stortinget ber regjeringen vurdere om 
dagens merverdiavgiftsregler for varer til frivillig sektor 
er for rigide eller skaper barrierer mot sirkulære verdi-
kjeder, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Merverdiavgiften som en generell avgift på forbruk 
av varer og tjenester motiverer i seg selv til mindre for-
bruk. Merverdiavgiften forsterker det økonomiske in-
sentivet til å være kostnadsbevisst, herunder til å bevare 
gjenstanders bruksverdi ved å vedlikeholde og å repare-
re. Det er i første rekke unntak fra merverdiavgiftsplikt 
med ordinær sats som skaper vridninger og dermed 
også mulige barrierer mot sirkulære verdikjeder. Et eks-
empel på dette er at merverdiavgiftsfritaket for omset-
ning av elbiler kan skape insentiver til kjøp av ny elbil, 
fremfor merverdiavgiftsbelagt vedlikehold og repara-
sjon av brukte biler. Eventuell økonomisk støtte til sir-
kulære verdikjeder kan gis mer treffsikkert og effektivt 
på utgiftssiden enn gjennom særbestemmelser i mer-
verdiavgiftsreglene.

Både merverdiavgift og sirkulær økonomi er inklu-
dert i mandatet til det nedsatte Skatteutvalget. Eventu-
elle forslag fra utvalget på dette området vil bli vurdert 
av regjeringen, på linje med andre forslag fra utvalget.

For varer som ellers ville vært kastet, er Skattedirek-
toratet gitt i oppdrag å vurdere endring av regelverket 
for at disse skal kunne gis til veldedige formål, uten mer-
verdiavgiftskostnader for giveren. I denne forbindelse 
vil Skattedirektoratet også vurdere relevante bestem-
melser om inntektsskatt. Eventuelle endringer av mer-
verdiavgiftsreglene forventes å gjelde forskriftsbestem-
melser som direktoratet selv har kompetanse til å vedta, 
være uten nevneverdige provenymessige konsekvenser 
og å kunne tre i kraft i løpet av 2023.

Anmodningsvedtak nr. 411 (2021–2022) anses med 
dette som fulgt opp.
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KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

15. Andre omtalesaker
15.1 Beskatningshjemmel for uten-

landske personer og selskap på 
norsk kontinentalsokkel

SAMMENDRAG

Det vises til omtale i Prop 1 LS (2022–2023) kapittel 
23.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

15.2 Skattlegging av privat konsum i 
selskap

SAMMENDRAG

Det vises til omtale i Prop 1 LS (2022–2023) kapittel 
24.

KOMITEENS MERKNADER

Ko m i t e e n  tar omtalen til orientering.

16. Andre merknader og for-
slag

16.1 Finansskatt på overskudd
Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  R ø d t  viser til at flere 

av landets største banker den siste tiden har gitt sitt om-
vendte bidrag til priskrisen som rammer norske hus-
holdninger, gjennom å øke sine effektive utlånsrenter 
med mer enn økningen i Norges Banks styringsrente, og 
at den norske finanssektoren hvert eneste år går med 
enorme milliardoverskudd.

D e t t e  m e d l e m  viser til at finanssektoren siden 
2017 har betalt en ekstra finansskatt på overskudd og 
lønn som en erstatning for at finansielle tjenester er 
unntatt merverdiavgift. I Prop. 1 LS (2022–2023) anslås 
skatteutgiften – de tapte skatteinntektene for staten – 
som følger av dette unntaket, til 10,5 mrd. kroner i 2022. 
Tapet motvirkes delvis av provenyet fra finansskatt på 
overskudd og lønn, som anslås til 5,16 mrd. kroner i 
2022, noe som gir en gjenstående skatteutgift på 5,34 
mrd. kroner i inneværende år. D e t t e  m e d l e m  viser 
til at inntektene fra finansskatten kun har utgjort om lag 
halvparten av den anslåtte skatteutgiften de siste årene, 
og at det er vanskelig å spore noen begrunnelse i bak-
grunnsdokumenter eller i finanskomiteens innstillin-

ger for hvorfor finansskatten ikke skulle vært satt høyere 
enn dette, slik at skatteutgiften ble mindre.

D e t t e  m e d l e m  minner om at Senterpartiet i sitt 
alternative statsbudsjett for 2016 argumenterte for at fi-
nansskatten burde ligge på om lag det dobbelte av da-
gens gjeldende nivå, og at partiet den gang foreslo å dra 
inn hele den beregnede skatteutgiften som inntekter til 
fellesskapet. Det samme prinsippet ble anført av Senter-
partiet og Sosialistisk Venstreparti i komitémedlemme-
nes merknader til Innst. 273 S (2015–2016), der den 
forestående innføringen av finansskatten ble omtalt.

D e t t e  m e d l e m  viser til svar på spørsmål 45 fra 
Rødts fraksjon, der det anslås at økt skattesats for finans-
skatt på overskudd med 1 prosentpoeng ville økt statens 
påløpte skatteinntekter i 2023 med 870 mill. kroner, og 
at en økning på 6 prosentenheter, fra 3 pst. til 9 pst., om 
lag ville tilsvare den gjenstående skatteutgiften.

D e t t e  m e d l e m  mener dette peker mot at beskat-
ningen av finanssektoren er satt lavere enn nivået den 
burde ligget på dersom den skulle oppfylt intensjonen 
om å motvirke den beregnede skatteutgiften som til-
skrives merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenes-
ter, og at det derfor er et stort potensial for å øke finans-
skatten på overskudd i årene framover, for slik å sørge 
for at finansnæringen bidrar mer til fellesskapet.

D e t t e  m e d l e m  fremmer på denne bakgrunn føl-
gende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en opptrap-
pingsplan for finansskatten på overskudd med sikte på 
å redusere skatteutgiften grunnet merverdiavgiftsunn-
taket for finansielle tjenester, og komme tilbake til Stor-
tinget med forslag til første økning i statsbudsjettet for 
2024.»

16.2 Grunnrenteskatt for havvind
Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 

G r ø n n e  viser til at det kan være uheldig med store 
endringer i skattesystemet for etablerte næringer. Der-
for er det for utvikling av havvind på norsk sokkel viktig 
å tidlig introdusere grunnrenteskatt for denne nærin-
gen. Det er en næring hvor det vil være naturlig med en 
grunnrenteskatt som fungerer i tråd med grunnrente-
skatten for vannkraft- og petroleumsnæringen.

D e t t e  m e d l e m  fremmer på dette grunnlag føl-
gende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme for-
slag for Stortinget om grunnrenteskatt for havvind.»

16.3 Avgift på deponi av gruveavfall
Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 

G r ø n n e  foreslår i alternativt statsbudsjett å innføre en 
avgift på deponi av gruveavfall på 30 kroner per tonn. 
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D e t t e  m e d l e m  fremmer også der forslag om å gi in-
sentiver til resirkulering, reparasjon og gjenbruk og inn-
fører en særavgift for produkter med stor miljøbelast-
ning.

16.4 Avgift på alkoholfrie drikkevarer
Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g  Fo l k e -

p a r t i  viser til Kristelig Folkepartis alternative statsbud-
sjett og sin hovedmerknad under kap. 2.3.2 i denne inn-
stillingen, der det foreslås å innføre avgift på alkoholfrie 
drikkevarer slik den ble foreslått av regjeringen Solberg 
ifb. revidert nasjonalbudsjett 2021.

D e t t e  m e d l e m  viser til at sukkerholdige drikke-
varer er en av de største kildene til forbruk av tilsatt suk-
ker i det norske kostholdet. Helsemyndighetene anbe-
faler at inntaket av drikke med tilsatt sukker begrenses. 
D e t t e  m e d l e m  viser til at en differensiering av avgif-
ten etter sukkerinnhold, slik regjeringen Solberg fore-
slo, og slik Kristelig Folkeparti foreslår nå, vil stimulere 
produsentene til å redusere mengden sukker i produkt-
ene og forsterke markedsføringen av sukkerfrie alterna-
tiver. Dette vil være gunstig i et helse- og ernæringsper-
spektiv.

16.5 Andre merknader
Ko m i t e e n s  m e d l e m  f r a  M i l j ø p a r t i e t  D e 

G r ø n n e  viser til at det i Miljøpartiet De Grønnes alter-
native statsbudsjett foreslås å heve den alminnelige 
skattesatsen til 23 pst. Videre foreslås det å redusere av-
skrivningssatsen for driftsmidler i saldogruppe c og øke 
avskrivningssatsen for driftsmidler i saldogruppe e. 
D e t t e  m e d l e m  foreslår også at for Skattefunn settes 
satsene til 25 pst. for SMB og 20 pst. for større selskap. Vi-
dere foreslår d e t t e  m e d l e m  å øke fiskerfradraget og 
jordbruksfradraget samt å øke satsene.

D e t t e  m e d l e m  foreslår også å innføre en avgift 
på handel med aksjer og obligasjoner.

D e t t e  m e d l e m  foreslår i alternativt statsbudsjett 
å avvikle oljeskattepakka i sin helhet. Videre foreslås 
innført en omstillingsavgift på olje og gass for å bidra til 
omstilling til et utslippsfritt samfunn.

D e t t e  m e d l e m  viser til at d e t t e  m e d l e m  i al-
ternativt statsbudsjett foreslår å innføre en omstillings-
avgift på salg av olje og gass. Arbeiderpartiet tar ofte til 
orde for å bygge grønne næringer på ryggen til oljein-
dustrien. D e t t e  m e d l e m  tar dette på ordet og har 
derfor foreslått å innføre den nevnte omstillingsavgif-
ten. Inntektene fra denne benyttes til å få fart på det 
grønne skiftet.

D e t t e  m e d l e m  deler ikke regjeringens skepsis til 
effekten av å dele ut deler av inntektene fra miljøavgif-
ter. Dette er avgifter som ikke bør brukes til etablering 
av nye velferdsordninger, fordi dette er inntekter som 
vil reduseres i takt med reduksjon i konsumet av den av-
giftsbelagte varen. D e t t e  m e d l e m  foreslår derfor i al-
ternativt budsjett utdeling av både regjeringens flypas-
sasjeravgift, deler av flyseteavgiften og den økte avgiften 
på bensin og diesel. Videre foreslår også d e t t e  m e d -
l e m  å opprette et fond for støtte til omlegging til ut-
slippsfri næringstransport og et fond for utvikling av ut-
slippsfri luftfart med deler av disse inntektene.
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17. Sammenligningstabell

Kap. Post Formål
Prop. 1 S med 

Tillegg 2

Komiteens 
tilråding 

(A, Sp, Sv) H FrP SV R V MDG KrF

U t g i f t e r  r a m m e o m r å d e  2 1  ( i  t u s e n  k r o n e r )
Sum utgifter ramme-
område 21

0

I n n t e k t e r  r a m m e o m r å d e  2 1  ( i  t u s e n  k r o n e r )
5501 Skatter på formue og 

inntekt
70 Trinnskatt mv. 95 378 000 +1 290 000 +4 094 000 +23 512 000 +945 000 +4 507 755 +4 020 000
72 Fellesskatt mv. fra personli-

ge skattytere
137 120 000 -300 000 -3 235 000 -5 335 000 -17 000 -5 000 -2 332 000 +2 080 000

74 Selskapsskatter mv. fra 
upersonlige skattytere 
utenom petroleum

155 600 000 -7 000 000 -11 200 000

75 Formuesskatt 9 700 000 +160 000 -1 953 000 -1 760 000 +11 400 000 -5 000 +4 490 000 +915 000
77 Kildeskatt på rentebetalin-

ger
50 000 +21 600 +27 000

78 Kildeskatt på royaltybeta-
linger

500 +400 +500

79 Kildeskatt på leiebetalin-
ger for visse fysiske eiende-
ler

110 000 +47 200 +59 000

5502 Finansskatt
72 Finansskatt på handel med 

aksjer og obligasjoner
0 +2 640 000

5506 Miljøavgift på deponi av 
gruveavfall

75 Miljøavgift på deponi av 
gruveavfall

0 +600 000
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5507 Skatt og avgift på  
utvinning av petroleum

71 Ordinær skatt på formue 
og inntekt

251 300 000 +2 800 000 +4 000 000

75 Produksjonsavgift på olje 0 +3 300 000
75 Omstillingsavgift på olje og 

gass
0 +10 000 000

76 Høyprisbidrag på gass 0 +16 500 000
76 Høyprisbidrag på olje 0 +33 900 000

5508 Avgift på utslipp av CO2 i 
petroleumsvirksomhet 
på kontinentalsokkelen

70 CO2-avgift i petroleums-
virksomheten på konti-
nentalsokkelen

7 300 000 +180 000 +2 065 000 +1 825 000 +1 825 000

71 Avgift på produsert vann 0 +1 265 000
5511 Tollinntekter

70 Toll 4 000 000 +32 000 +109 500
5521 Merverdiavgift

70 Merverdiavgift 392 950 000 +500 000 -6 000 000 -3 000 000 -3 160 000 -425 000 -999 000
5522 Særavgift for produkter 

med høy miljøbelastning
70 Særavgift for produkter 

med høy miljøbelastning
0 +3 290 000

5526 Avgift på alkohol
70 Avgift på alkohol 15 000 000 +450 000 +956 000 +2 475 000

5531 Avgift på tobakkvarer 
mv.

70 Avgift på tobakkvarer mv. 7 450 000 +385 000 -700 000 +300 000 +558 000 +690 000
5536 Avgift på motorvogner 

mv.
71 Engangsavgift 7 290 000 +128 000 +100 000 -2 720 000 -1 125 000 -15 000 -1 190 000 +774 000 +1 015 000
72 Trafikkforsikringsavgift 11 000 000 -1 000 000 -50 000
73 Vektårsavgift 300 000 +100 000

Kap. Post Formål
Prop. 1 S med 

Tillegg 2

Komiteens 
tilråding 

(A, Sp, Sv) H FrP SV R V MDG KrF
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75 Omregistreringsavgift 1 575 000 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000
5538 Veibruksavgift på driv-

stoff
70 Veibruksavgift på bensin 4 360 000 +240 000 -1 500 000 +240 000 +240 000 -160 000 +1 602 000
71 Veibruksavgift på auto-

diesel
8 910 000 +1 490 000 -3 298 000 +2 483 000 +1 490 000 +1 290 000 +5 093 500 -400 000

72 Veibruksavgift på natur-
gass og LPG

4 000 -2 000

5539 Klimabelønning
71 Tilbakebetaling av regjer-

ingens flypassasjeravgift
0 -1 850 000

72 Tilbakebetaling av deler 
flyseteavgiften

0 -6 500 000

73 Tilbakebetaling av økte 
bensin- og dieselavgifter

0 -5 326 000

74 Avsetning til fond for 
næringstransport

0 -1 418 800

75 Avsetning til fond for utvik-
ling av utslippsfri luftfart

0 -1 500 000

5540 Avgift på kraftproduk-
sjon

70 Avgift på kraftproduksjon 22 700 000 -14 160 000 -22 700 000
5541 Avgift på elektrisk kraft

70 Avgift på elektrisk kraft 9 910 000 -2 000 000
5542 Avgift på mineralolje mv.

70 Grunnavgift på mineralolje 
mv.

500 000 -460 000 +1 360 000 -500 000 +1 467 000 +1 590 000 +1 350 000 +1 450 000 -200 000

71 Avgift på smøreolje mv. 110 000 -110 000
5543 Miljøavgift på mineral-

ske produkter mv.
70 CO2-avgift 14 934 000 +10 000 +460 000 -4 100 000 +2 779 000 +1 700 000 +200 000 +1 795 000
71 Svovelavgift 3 000 +112 500 +100 000

Kap. Post Formål
Prop. 1 S med 

Tillegg 2

Komiteens 
tilråding 

(A, Sp, Sv) H FrP SV R V MDG KrF
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5548 Miljøavgift på visse  
klimagasser

70 Avgift på hydrofluorkarbo-
ner (HFK) og perfluorkar-
boner (PFK)

450 000 +101 000

5551 Avgifter knyttet til mine-
ralvirksomhet

72 Avgift på deponering av 
gruveavfall

0 +200 000

5553 Avgift på viltlevende ma-
rine ressurser

70 Avgift på viltlevende mari-
ne ressurser

100 000 +50 000

5556 Avgift på alkoholfrie 
drikkevarer

70 Avgift på sukkerholdige al-
koholfrie drikkevarer

0 +1 700 000

5557 Avgift på sukker mv.
70 Avgift på sukker mv. 200 000 -200 000

5559 Avgift på drikkevareem-
ballasje

70 Grunnavgift på engangs-
emballasje

2 300 000 +500 000 +455 000

72 Miljøavgift på plast 40 000 +28 000
75 Avgift på jomfruelig plast 0 +200 000

5560 Avgift på fossil plastem-
ballasje

70 Avgift på fossil plastembal-
lasje

0 +1 100 000

5561 Flypassasjeravgift
70 Flypassasjeravgift 1 850 000 +130 000 -1 850 000 +390 000 +1 330 000 +390 000 +390 000
71 Flyseteavgift 0 +13 100 000

Kap. Post Formål
Prop. 1 S med 

Tillegg 2

Komiteens 
tilråding 

(A, Sp, Sv) H FrP SV R V MDG KrF
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5571 Sektoravgifter under  
Arbeids- og inklude-
ringsdepartementet

70 Petroleumstilsynet – 
sektoravgift

131 025 +137 000 +137 000 +137 000

5700 Folketrygdens inntekter
71 Trygdeavgift 176 310 500 -65 000 -531 000 -48 000
72 Arbeidsgiveravgift 244 916 000 -9 016 000 -6 440 000 -6 472 000 -6 440 000 -9 016 000

Sum inntekter ramme-
område 21

2 209 626 914 +1 073 000 -9 982 000 -57 725 000 +42 765 200 +28 858 500 -5 420 000 +35 084 455 +3 906 000

Sum netto ramme-
område 21

-2 209 626 914 -1 073 000 +9 982 000 +57 725 000 -42 765 200 -28 858 500 +5 420 000 -35 084 455 -3 906 000

Kap. Post Formål
Prop. 1 S med 

Tillegg 2

Komiteens 
tilråding 

(A, Sp, Sv) H FrP SV R V MDG KrF
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18. Forslag fra mindretall
Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Mil-
jøpartiet De Grønne:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen innføre tollfrihet for va-
rer fra Ukraina.

Forslag fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti:
Forslag 2

Stortinget ber regjeringen sørge for at høyprisbidra-
get (avgift på kraftproduksjon) avvikles så raskt som 
mulig og senest innen utgangen av 2024.

Forslag 3
Stortinget ber regjeringen sørge for at inntektene 

fra kraftproduksjonen beregnes over året istedenfor per 
måned ved utmåling av høyprisbidraget.

Forslag 4
Stortinget ber regjeringen vurdere om høyprisbi-

draget har negative konsekvenser for kraftproduksjo-
nen, og foreslå nødvendige tilpasninger dersom det blir 
behov for det.

Forslag 5
Stortinget ber regjeringen klargjøre at prinsippet 

om normpris ved beregning av skatt på havbruk ikke 
skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2023.

Forslag 6
Stortinget ber regjeringen legge til grunn at nye 

skatter for havbruksnæringen tidligst kan få virkning fra 
det tidspunktet de endelige forslagene er lagt frem for 
Stortinget, eller at det lages overgangsordninger som gir 
tilstrekkelig forutsigbarhet.

Forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti:
Forslag 7

Stortinget ber regjeringen legge til grunn at ny 
grunnrenteskatt for landbasert vindkraft tidligst kan få 
virkning fra det tidspunktet de endelige forslagene er 
lagt frem for Stortinget, eller at det lages overgangsord-
ninger som gir tilstrekkelig forutsigbarhet.

Forslag fra Fremskrittspartiet:
Forslag 8

Stortinget ber regjeringen fjerne utseilingskravet 
knyttet til rederiskatteordningen.

Forslag fra Rødt:
Forslag 9

Stortinget ber regjeringen utarbeide en opptrap-
pingsplan for finansskatten på overskudd med sikte på 

å redusere skatteutgiften grunnet merverdiavgiftsunn-
taket for finansielle tjenester, og komme tilbake til Stor-
tinget med forslag til første økning i statsbudsjettet for 
2024.

Forslag fra Venstre:
Forslag 10

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med forslag til en midlertidig resultatbasert skatt 
for kraftprodusenter. Skatten bes satt til et nivå som gir 
tilsvarende proveny som det foreslåtte høyprisbidraget 
samt fem prosentpoeng økt grunnrenteskatt, med kvar-
talsvis innbetaling og uten rett til fradragsføring for in-
vesteringskostnader.

Forslag 11
Stortinget anmoder regjeringen om å sikre at dis-

pensasjonsbestemmelsen i avgiftsvedtaket i § 4 er utfor-
met slik at kraftselskaper med disposisjoner i finansielle 
kraftmarkeder er ivaretatt ved fastsetting av grunnlaget 
for høyprisbidraget.

Forslag 12
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-

tinget med et forslag til grunnrenteskatt for vindkraft 
der denne er utformet som en reell kontantstrømskatt.

Forslag 13
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-

tinget med forslag til endringer i grunnrenteskatten for 
vindkraft der det foreslås en overgangsordning for alle-
rede eksisterende kraftverk.

Forslag 14
Stortinget ber regjeringen avgrense fritaket i mer-

verdiavgiften for elektroniske nyhetstjenester til å gjel-
de for nyhetstjenester som er særlig rettet mot norske 
forhold eller et norsk publikum.

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 15

Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag 
for Stortinget om grunnrenteskatt for havvind.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:
Forslag 16

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at økt 
grunnrenteskatt på kraft avvikles senest ved utgangen 
av 2024.
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19. Komiteens tilråding
Komiteens tilråding fremmes av medlemmene i komiteen fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Ven-

streparti.

Ko m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonene og rår Stortinget til å gjøre følgende

v e d t a k :

Rammeområde 21
Skatter, avgifter og toll

I
På statsbudsjettet for 2023 bevilges under:

Kap. Post Formål Kroner Kroner

I n n t e k t e r
5501 Skatter på formue og inntekt

70 Trinnskatt mv....................................................................... 96 668 000 000
72 Fellesskatt mv. fra personlige skattytere .................. 136 820 000 000
74 Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere  

utenom petroleum............................................................ 155 600 000 000
75 Formuesskatt ....................................................................... 9 860 000 000
76 Kildeskatt på utbytte........................................................ 5 500 000 000
77 Kildeskatt på rentebetalinger....................................... 50 000 000
78 Kildeskatt på royaltybetalinger ................................... 500 000
79 Kildeskatt på leiebetalinger for visse fysiske  

eiendeler ................................................................................ 110 000 000
5502 Finansskatt

70 Skatt på lønn ........................................................................ 2 500 000 000
71 Skatt på overskudd ............................................................ 2 500 000 000

5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum
71 Ordinær skatt på formue og inntekt.......................... 251 300 000 000
72 Særskatt på oljeinntekter ............................................... 595 100 000 000
74 Arealavgift mv...................................................................... 1 200 000 000

5508 Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet  
på kontinentalsokkelen

70 CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på konti-
nentalsokkelen 7 480 000 000

5509 Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksom-
heten på kontinentalsokkelen

70 Avgift........................................................................................ 1 000 000
5511 Tollinntekter

70 Toll............................................................................................ 4 000 000 000
71 Auksjonsinntekter fra tollkvoter................................. 285 000 000

5521 Merverdiavgift
70 Merverdiavgift..................................................................... 392 950 000 000

5526 Avgift på alkohol
70 Avgift på alkohol ................................................................ 15 000 000 000

5531 Avgift på tobakkvarer mv.
70 Avgift på tobakkvarer mv................................................ 7 450 000 000

5536 Avgift på motorvogner mv.
71 Engangsavgift....................................................................... 7 418 000 000
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72 Trafikkforsikringsavgift ................................................... 11 000 000 000
73 Vektårsavgift......................................................................... 300 000 000
75 Omregistreringsavgift ...................................................... 1 575 000 000

5538 Veibruksavgift på drivstoff
70 Veibruksavgift på bensin ................................................ 4 360 000 000
71 Veibruksavgift på autodiesel ......................................... 8 910 000 000
72 Veibruksavgift på naturgass og LPG ........................... 4 000 000

5540 Avgift på kraftproduksjon
70 Avgift på kraftproduksjon .............................................. 22 700 000 000

5541 Avgift på elektrisk kraft
70 Avgift på elektrisk kraft.................................................... 9 910 000 000

5542 Avgift på mineralolje mv.
70 Grunnavgift på mineralolje mv.................................... 40 000 000
71 Avgift på smøreolje mv. ................................................... 110 000 000

5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70 CO2-avgift.............................................................................. 14 944 000 000
71 Svovelavgift ........................................................................... 3 000 000

5546 Avgift på forbrenning av avfall
70 CO2-avgift 360 000 000

5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier
71 Tetrakloreten (PER)........................................................... 1 000 000

5548 Miljøavgift på visse klimagasser
70 Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og 

perfluorkarboner (PFK) .................................................. 450 000 000
71 Avgift på SF6 45 000 000

5549 Avgift på utslipp av NOX
70 Avgift på utslipp av NOX ................................................. 50 000 000

5550 Miljøavgift på plantevernmidler
70 Miljøavgift på plantevernmidler................................. 65 000 000

5551 Avgifter knyttet til mineralvirksomhet
70 Avgift knyttet til andre undersjøiske naturfore-

komster enn petroleum .................................................. 1 200 000
71 Årsavgift knyttet til mineraler ...................................... 10 500 000

5552 Avgift på produksjon av fisk
70 Avgift på produksjon av fisk .......................................... 700 000 000

5553 Avgift på viltlevende marine ressurser
70 Avgift på viltlevende marine ressurser...................... 100 000 000

5554 Avgift på landbasert vindkraft
70 Avgift på landbasert vindkraft ...................................... 471 200 000

5557 Avgift på sukker mv.
70 Avgift på sukker mv. .......................................................... 200 000 000

5559 Avgift på drikkevareemballasje
70 Grunnavgift på engangsemballasje............................ 2 300 000 000
71 Miljøavgift på kartong ..................................................... 60 000 000
72 Miljøavgift på plast............................................................ 40 000 000
73 Miljøavgift på metall ........................................................ 10 000 000
74 Miljøavgift på glass............................................................ 5 000 000

5561 Flypassasjeravgift
70 Flypassasjeravgift ............................................................... 1 980 000 000

5565 Dokumentavgift
70 Dokumentavgift.................................................................. 12 400 000 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner



111Innst. 3 S – 2022–2023

5568 Sektoravgifter under Kultur- og likestillings-
departementet

71 Årsavgift – stiftelser ........................................................... 27 775 000
73 Refusjon – Norsk Rikstoto og  

Norsk Tipping AS............................................................... 46 845 000
75 Kino- og videogramavgift ............................................... 32 000 000

5570 Sektoravgifter under Kommunal- og 
distriktsdepartementet

70 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjons-
myndighet............................................................................. 262 613 000

5571 Sektoravgifter under Arbeids- og inkluderings-
departementet

70 Petroleumstilsynet – sektoravgift................................ 131 025 000
5572 Sektoravgifter under Helse- og omsorgs-

departementet
70 Legemiddeldetaljistavgift ............................................... 68 385 000
72 Avgift utsalgssteder utenom apotek .......................... 2 700 000
73 Legemiddelleverandøravgift ......................................... 223 000 000
74 Tilsynsavgift.......................................................................... 3 770 000
75 Sektoravgift tobakk ........................................................... 18 952 000

5574 Sektoravgifter under Nærings- og fiskeri-
departementet

71 Avgifter immaterielle rettigheter ................................ 160 000 000
72 Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur ......................... 33 100 000
73 Årsavgift Merkeregisteret ............................................... 8 600 000
74 Fiskeriforskningsavgift .................................................... 345 600 000
75 Tilsynsavgift Justervesenet ............................................. 26 700 000
76 Kontrollavgift fiskeflåten................................................ 46 500 000
77 Sektoravgifter Kystverket ................................................ 984 433 000

5576 Sektoravgifter under Landbruks- og mat-
departementet

70 Forskningsavgift på landbruksprodukter................ 190 000 000
72 Jeger- og fellingsavgifter .................................................. 93 000 000

5578 Sektoravgifter under Klima- og miljø-
departementet

70 Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond..... 13 012 000
72 Fiskeravgifter........................................................................ 18 686 000
73 Påslag på nettariffen til Klima- og 

 energifondet........................................................................ 690 000 000
5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet

70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene .............. 508 318 000
5582 Sektoravgifter under Olje- og  

energidepartementet
70 Bidrag til kulturminnevern i regulerte vassdrag... 55 000 000
71 Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging............ 185 000 000
72 Dam- og beredskapstilsyn.............................................. 72 000 000

5583 Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser
70 Avgift på frekvenser mv. .................................................. 394 000 000

5700 Folketrygdens inntekter
71 Trygdeavgift .......................................................................... 176 245 500 000
72 Arbeidsgiveravgift .............................................................. 244 916 000 000

Totale inntekter 2 210 699 914 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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II
Stortingsvedtak om tillegg i skatt på grunnrenteinn-

tekt i kraftforetak for inntektsåret 2022

I
Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i 

medhold av skatteloven § 18-3 svares et tillegg i skatten 
til staten med 10,3 pst., slik at samlet skattesats blir 57,7 
pst., jf. Stortingets vedtak 14. desember 2021 nr. 3571 
om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2022 
(Stortingets skattevedtak) § 3-4.

II
Vedtaket trer i kraft straks med virkning for inn-

tektsåret 2022.

III
Vedtak om endring i stortingsvedtak 14. desember 

2021 nr. 3577 om særavgifter for 2022

Avgift på kraftproduksjon
§ 1 Fra 28. september 2022 skal det i henhold til 

lov19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til 
statskassen for elektrisk kraft som er produsert i vann-
kraftverk med generatorer som har samlet merkeytelse 
på 10 000 kVA eller mer.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Avgiften betales med 23 prosent av avgifts-
grunnlag som overstiger 70 øre per kWh.

For kraft som enten omsettes, leveres som konse-
sjonskraft eller leveres i henhold til rettighet til uttak fra 
kraftverket, er avgiftsgrunnlaget faktisk pris. For kraft 
som tas ut av kraftverkseier eller av deltakere i produk-
sjonsfellesskap som ikke er egne skattesubjekter etter 
skatteloven § 2-2 andre ledd, og som forbrukes i eierens 
eller deltakerens virksomhet (egenkraft), er avgifts-
grunnlaget spotmarkedspris.

Departementet kan gi forskrift om beregning av av-
giften.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, 
avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgif-
ten når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som 
ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når 
avgiften i det spesielle enkelttilfellet enten får en utilsik-
tet virkning eller en klart urimelig virkning av samlet 
skattebyrde av avgiften og grunnrenteskatt.

IV

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for 
inntektsåret 2023 (Stortingets skattevedtak)

Kapittel 1. Generelt

§ 1-1 Vedtakets anvendelsesområde
Dette vedtaket gjelder utskriving av skatt på inntekt 

og formue for inntektsåret 2023. Vedtaket legges også til 
grunn for utskriving av forskudd på skatt for inn-
tektsåret 2023 etter reglene i skattebetalingsloven ka-
pittel 4 til 6.

Sammen med bestemmelsene om forskudd på skatt 
i skattebetalingsloven gjelder dette vedtaket også når 
skatteplikt utelukkende følger av lov om skattlegging av 
undersjøiske petroleumsforekomster mv., og skattyte-
ren ikke skal svare terminskatt etter samme lov § 7.

§ 1-2 Forholdet til skattelovgivningen
Så langt dette vedtak ikke bestemmer noe annet, 

legges lovgivningen om skatt på formue og inntekt til 
grunn ved anvendelsen av vedtaket.

Kapittel 2. Formuesskatt til staten og kommunene

§ 2-1 Formuesskatt til staten – personlig skattyter og døds-
bo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt 
til staten av den delen av skattyterens samlede antatte 
formue som overstiger 1 700 000 kroner. Satsen skal 
være 0,3 pst. for formue inntil 20 000 000 kroner, og 0,4 
pst. for den delen av formuen som overstiger 20 000 000 
kroner.

Ektefeller som skattlegges under ett for begges for-
mue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til staten 
av den delen av ektefellenes samlede antatte formue 
som overstiger 3 400 000 kroner. Satsen skal være 0,3 pst 
for formue inntil 40 000 000 kroner, og 0,4 pst. for den 
delen av formuen som overstiger 40 000 000 kroner.

§ 2-2 Formuesskatt til staten – upersonlig skattyter
Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven 

§ 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for formuesskat-
teplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formuesskatt 
til staten med 0,3 pst. Formue under 10 000 kroner er 
skattefri.

§ 2-3 Formuesskatt til kommunene
Det svares formuesskatt til kommunen dersom 

skattyter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skattelo-
ven kapittel 2. Personlig skattyter og dødsbo skal ha et 
fradrag i formuen på 1 700 000 kroner. For ektefeller 
som skattlegges under ett for begges formue, jf. skattelo-
ven § 2-10, skal fradraget være 3 400 000 kroner. Når 
skattyter har formue i flere kommuner, fordeles fradra-
get etter reglene i skatteloven § 4-30 første og annet 
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ledd. Satsen for formuesskatt til kommunene må ikke 
være høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når 
ikke lavere sats er vedtatt av kommunen.

Kapittel 3. Inntektsskatt til staten, kommunene og fylkes-
kommunene

§ 3-1 Trinnskatt
Personlig skattyter i klasse 0 og 1 skal av person-

inntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, svare trinn-
skatt til staten med
–   1,7 pst. for den delen av inntekten som overstiger 

198 350 kroner,
–   4,0 pst. for den delen av inntekten som overstiger 

279 150 kroner,
–   13,5 pst. for den delen av inntekten som overstiger 

642 950 kroner,
–   16,5 pst. for den delen av inntekten som overstiger 

926 800 kroner, og
–   17,5 pst. for den delen av inntekten som overstiger 

1 500 000 kroner.
For personlig skattyter i Troms og Finnmark fylke, 

med unntak av skattytere i kommunene Balsfjord, Bar-
du, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, La-
vangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og 
Tromsø, skal satsen etter første ledd tredje strekpunkt li-
kevel være 11,5 pst.

Dersom skattyter er bosatt i riket bare en del av året, 
nedsettes beløpene i første og annet ledd forholdsmes-
sig under hensyn til det antall hele eller påbegynte må-
neder av året han har vært bosatt her. Tilsvarende gjel-
der for skattyter som ikke er bosatt i riket, men som plik-
ter å svare skatt etter skatteloven § 2-3 første og annet 
ledd eller lov om skattlegging av undersjøiske petrole-
umsforekomster mv.

§ 3-2 Fellesskatt
Enhver som plikter å betale inntektsskatt til kom-

munen etter skatteloven, skal betale fellesskatt til stat-
en. Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag som 
inntektsskatten til kommunene.

Satsen for fellesskatt skal være:
–   For personlig skattepliktig og dødsbo i Troms og 

Finnmark fylke, med unntak av skattepliktig og 
dødsbo i kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gra-
tangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Måls-
elv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø: 
4,90 pst.

–   For personlig skattepliktig og dødsbo ellers: 8,40 
pst.

§ 3-3 Skatt til staten
Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven 

§ 2-36 annet ledd, svarer skatt til staten med 22 pst. av 
inntekten.

Selskap og innretninger som nevnt i første ledd og 
som svarer finansskatt på lønn, jf. folketrygdloven § 23-
2 a, svarer skatt til staten med 25 pst. av inntekten.

§ 3-4 Skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak
Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i 

medhold av skatteloven § 18-3 svares grunnrenteskatt 
til staten med 57,7 pst.

§ 3-5 Skatt til staten for person bosatt og selskap hjemme-
hørende i utlandet

Skattyter som nevnt i skatteloven § 2-3 første ledd 
bokstav h, skal i tillegg til å svare skatt etter bestemmel-
sene foran i dette vedtaket svare skatt til staten med 22 
pst. av inntekten.

Person som ikke har bopel i riket, men som mottar 
lønn av den norske stat, skal av denne inntekt svare fel-
lesskatt til staten etter satsen for personlig skattyter og 
dødsbo i dette vedtaket § 3-2 annet ledd annet strek-
punkt, samt trinnskatt som nevnt i § 3-1 første ledd. Be-
stemmelsene i skatteloven § 16-20 til § 16-29 gjelder til-
svarende for skattytere som nevnt i dette ledd.

Av aksjeutbytte som utdeles til aksjonær som er 
hjemmehørende i utlandet, svares skatt til staten med 
25 pst. eller i tilfelle den sats som følger av skatteavtale 
med fremmed stat. Det samme gjelder renter på grunn-
fondsbevis som utdeles til skattyter hjemmehørende i 
utlandet.

Person som nevnt i skatteloven § 2-3 fjerde ledd, 
skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 
12 svare skatt til staten med 15 pst. av inntekten. Der-
som vedkommende gis fradrag etter skatteloven § 6-71, 
svares skatt til staten etter skattesatsene som følger av 
§ 3-1, § 3-2 og § 3-8.

Av inntekt etter bestemmelsene i skatteloven § 10-
80 og § 10-81 skal skattyter som nevnt i skatteloven § 2-
3 første ledd bokstav i og j, svare skatt til staten med 15 
pst. eller i tilfelle den lavere sats som følger av skatteav-
tale med fremmed stat.

§ 3-6 Skatt til staten på honorar til utenlandske artister 
mv.

Skattepliktig etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om 
skatt på honorar til utenlandske artister mv. skal svare 
skatt til staten med 15 pst. av inntekten.

§ 3-7 Skattesats for utbetalinger fra individuell pensjons-
avtale til bo

Skattesatsen for utbetaling fra individuell pensjons-
avtale og etter innskuddspensjonsloven til bo, som om-
handlet i skatteloven § 5-40 fjerde ledd, skal være 45 pst.

§ 3-8 Inntektsskatt til kommunene og fylkeskommunene
Den fylkeskommunale inntektsskattøren for per-

sonlige skattytere og dødsbo skal være maksimum 2,45 
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pst. Den kommunale inntektsskattøren for personlige 
skattytere og dødsbo skal være maksimum 11,15 pst.

Maksimumssatsene skal gjelde med mindre fylkes-
tinget eller kommunestyret vedtar lavere satser.

§ 3-9 Skatt til staten for personer bosatt i utlandet
Skattyter som skattlegges etter reglene i skatteloven 

kapittel 19, svarer skatt til staten med 25 pst. av inntekt-
en. Dersom det følger av lov 28. februar 1997 nr. 19 om 
folketrygd § 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav c, trygdeavta-
ler med andre land eller forordning (EF) nr. 883/2004 at 
skattyter ikke skal betale trygdeavgift til Norge eller bare 
skal betale trygdeavgift med lav sats, skal skattesatsen 
etter første punktum reduseres tilsvarende.

Kapittel 4. Skatt etter lov om skattlegging av undersjøis-
ke petroleumsforekomster mv.

§ 4-1 Ordinære skatter
Skattyter som har formue knyttet til eller inntekt 

vunnet ved petroleumsutvinning og rørledningstrans-
port, jf. § 2 annet ledd i lov om skattlegging av undersjø-
iske petroleumsforekomster mv., skal av slik formue og 
inntekt, i tillegg til de skatter som følger av bestemmelse-
ne foran, svare skatt til staten etter reglene og satsene 
nedenfor. Det samme gjelder når skatteplikten uteluk-
kende følger av nevnte lov.

Av formue som tilhører andre skattytere enn selska-
per, svares skatt med 0,7 pst.

Av inntekt svares skatt med 22 pst., med mindre det 
skal svares skatt på inntekten etter dette vedtaket § 3-3. 
Skatten blir å utligne i samsvar med bestemmelsene i 
lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsfore-
komster mv.

§ 4-2 Særskatt
Av inntekt vunnet ved petroleumsutvinning, be-

handling og rørledningstransport som nevnt i lov om 
skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster 
mv. § 5, skal det svares særskatt med 71,8 pst.

§ 4-3 Terminskatt
Terminskatt for inntektsåret 2023 skrives ut og be-

tales i samsvar med lov om skattlegging av undersjøiske 
petroleumsforekomster mv. § 7. Ved utskrivingen av ter-
minskatt benyttes satsene ovenfor.

§ 4-4 Utbytte utdelt til utenlandsk eierselskap
Det svares ikke skatt av aksjeutbytte som utdeles fra 

i riket hjemmehørende aksjeselskap og allmennaksje-
selskap som er skattepliktig etter lov om skattlegging av 
undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 5, til selskap 
hjemmehørende i utlandet som direkte eier minst 25 
pst. av kapitalen i det utdelende selskap. Dersom det i ri-
ket hjemmehørende selskap også har inntekt som ikke 
er skattepliktig etter lov om skattlegging av undersjøis-

ke petroleumsforekomster mv. § 5, svares skatt til staten 
etter de alminnelige regler for aksjeutbytte som fordeles 
til slik inntekt. Aksjeutbytte fordeles mellom særskatte-
pliktig inntekt og annen inntekt på grunnlag av almin-
nelig inntekt fratrukket skatter for henholdsvis særskat-
tepliktig inntekt og annen inntekt.

Kapittel 5. Tonnasjeskatt

§ 5-1 Tonnasjeskatt
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og tilsvarende 

selskap hjemmehørende i annen EØS-stat som nevnt i 
skatteloven § 8-10, skal svare tonnasjeskatt, jf. skattelo-
ven § 8-16, etter følgende satser:
–   90 øre per dag per 100 nettotonn for de første 1 000 

nettotonn, deretter
–   18 kroner per dag per 1 000 nettotonn opp til 

10 000 nettotonn, deretter
–   12 kroner per dag per 1 000 nettotonn opp til 

25 000 nettotonn, deretter
–   6 kroner per dag per 1 000 nettotonn.

Satsene i første ledd kan reduseres etter nærmere 
bestemmelser fastsatt av departementet, jf. skatteloven 
§ 8-16 første ledd.

Kapittel 6. Særlige bestemmelser om skattegrunnlag, 
beløpsgrenser og satser mv.

§ 6-1 Minstefradrag
Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven 

§ 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes høyere enn 
104 450 kroner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skatteloven 
§ 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes høyere enn 
86 250 kroner.

§ 6-2 Foreldrefradrag
Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-48 skal ikke 

settes høyere enn 25 000 kroner for ett barn. Fradrags-
grensen økes med inntil 15 000 kroner for hvert ytterli-
gere barn.

§ 6-3 Personfradrag
Fradrag etter skatteloven § 15-4 er 79 600 kroner i 

klasse 1.

§ 6-4 Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt
Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven § 17-1 før-

ste ledd skal være 147 450 kroner for enslige og 135 550 
kroner for hver ektefelle. Beløpsgrensen er 271 100 kro-
ner for ektepar og samboere som ved skattebegrensnin-
gen får inntekten fastsatt under ett etter skatteloven 
§ 17-2 annet ledd.

§ 6-5 Skattefradrag for pensjonsinntekt
Fradraget som nevnt i skatteloven § 16-1 første ledd 

skal være 32 825 kroner.
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Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven § 16-1 
tredje ledd skal være 219 950 kroner i trinn 1 og 331 750 
kroner i trinn 2.

§ 6-6 Særfradrag for enslige forsørgere
Fradrag etter skatteloven § 6-80 er 4 373 kroner pr. 

påbegynt måned. Fradrag gis kun for perioden 1. januar 
2023 til 28. februar 2023.

Kapittel 7. Forskriftskompetanse mv.

§ 7-1 Forskriftsfullmakt til gjennomføring og utfylling
Departementet kan gi forskrift til gjennomføring og 

utfylling av bestemmelsene i dette vedtak.

§ 7-2 Adgang til å fravike reglene i vedtaket
Reglene i dette vedtaket kan fravikes på vilkår som 

nevnt i skattebetalingsloven § 4-8.

V

Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folke-
trygden for 2023

For inntektsåret 2023 svares folketrygdavgifter etter 
følgende regler og satser, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 
om folketrygd kapittel 23:

Arbeidsgiveravgift

§ 1 Beregning av avgift og regler om soneplassering
(1) Arbeidsgiveravgift beregnes som hovedregel et-

ter satsen som gjelder i den sonen hvor arbeidsgiver an-
ses å drive virksomhet. Det kan likevel ikke benyttes re-
dusert sats for virksomhet innenfor nærmere angitte 
sektorer eller når arbeidsgiver er i økonomiske vanske-
ligheter, jf. § 4 og § 3 annet ledd.

(2) Et foretak som er arbeidsgiver, anses å drive virk-
somhet på det stedet hvor foretaket skal være registrert 
etter enhetsregisterloven. En privatperson som er ar-
beidsgiver, anses å drive virksomhet på det stedet hvor 
vedkommende er bosatt ifølge folkeregisteret.

(3) Dersom arbeidsgiver er et foretak med regist-
rerte underenheter, jf. forskrift 9. februar 1995 nr. 114 
om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsre-
gisteret § 10, anses hver underenhet som egen be-
regningsenhet for arbeidsgiveravgift.

(4) Utføres hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i 
en annen sone enn der virksomheten anses å bli drevet 
etter annet ledd, og enhetsregisterreglene på grunn av 
virksomhetens art ikke påbyr at underenhet registreres 
i sonen hvor arbeidet utføres (ambulerende virksom-
het), benyttes satsen i denne andre sonen hvor arbeidet 
utføres, på den del av lønn mv. som knytter seg til dette 
arbeidet. Dette gjelder likevel ikke for ambulerende 
virksomhet som ikke trenger å utføres på et bestemt 
sted (fjernarbeid), når arbeidet utføres i en sone med la-
vere sats. Med hoveddelen av arbeidet menes her mer 

enn halvparten av antall arbeidsdager arbeidstakeren 
har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av kalender-
måneden. Arbeidsgiveravgift av etterbetaling av lønn 
mv. beregnes forholdsmessig med de satsene som skal 
benyttes på lønn mv. til den enkelte arbeidstaker, for ar-
beid utført i inneværende kalendermåned. For etterbe-
taling som er knyttet til aktiviteter som nevnt i § 4 første 
ledd, skal likevel arbeidsgiveravgift beregnes med satsen 
for sone I.

(5) Flytter arbeidsgiveren eller underenheten fra en 
sone til en annen, legges satsen i tilflyttingssonen til 
grunn fra og med påfølgende kalendermåned etter re-
gistrert flyttedato.

§ 2 Soner for arbeidsgiveravgift
(1) Sone I omfatter de områder som ikke er nevnt 

nedenfor. Arbeidsgivere beregner avgiften etter satsen 
som gjelder for sone I, hvis ikke annet følger av dette 
vedtaket.

(2) Sone Ia omfatter:
–   kommunene Frosta, Midtre Gauldal og Selbu i 

Trøndelag fylke,
–   kommunene Gjemnes og Aukra i Møre og Romsdal 

fylke,
–   områdene i henholdsvis Ålesund kommune og 

Hustadvika kommune i Møre og Romsdal fylke som 
før 1. januar 2020 var kommunene Haram og Eide i 
Møre og Romsdal fylke,

–   kommunene Etne, Bømlo og Kvam i Vestland fylke,
–   områdene i henholdsvis Kinn kommune, Sunnfjord 

kommune og Sogndal kommune i Vestland fylke 
som før 1. januar 2020 var kommunene Flora, Førde 
og Sogndal i Sogn og Fjordane fylke,

–   kommunene Utsira og Kvitsøy i Rogaland fylke,
–   kommunene Hægebostad, Sirdal og Iveland i Agder 

fylke,
–   området i Lyngdal kommune i Agder fylke som før 

1. januar 2020 var Audnedal kommune i Vest-Agder 
fylke,

–   kommunen Sigdal i Viken fylke,
–   kommunen Gausdal i Innlandet fylke.

(3) Sone II omfatter:
–   kommunene Meråker, Indre Fosen og Inderøy i 

Trøndelag fylke,
–   områdene i henholdsvis Steinkjer kommune, 

Ørland kommune og Orkland kommune i Trønde-
lag fylke som før 1. januar 2020 var kommunene 
Verran, Ørland og Agdenes i Trøndelag fylke,

–   kommunene Sande, Stranda, Sykkylven, Fjord, Vest-
nes, Rauma, Tingvoll og Sunndal i Møre og Romsdal 
fylke,

–   områdene i henholdsvis Ålesund kommune og 
Molde kommune i Møre og Romsdal fylke som før 
1. januar 2020 var kommunene Sandøy, Midsund og 
Nesset i Møre og Romsdal fylke,
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–   området i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke 
som før 1. januar 2020 var kommunen Hornindal i 
Sogn og Fjordane fylke,

–   kommunene Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, 
Vik, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, 
Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn, Tysnes, Kvinnhe-
rad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Modalen, Fedje og 
Masfjorden i Vestland fylke,

–   området i Sunnfjord kommune i Vestland fylke som 
før 1. januar 2020 var kommunene Gaular, Jølster og 
Naustdal i Sogn og Fjordane fylke,

–   området i Sogndal kommune i Vestland fylke som 
før 1. januar 2020 var kommunene Balestrand og 
Leikanger i Sogn og Fjordane fylke,

–   området i Kinn kommune i Vestland fylke som før 1. 
januar 2020 var kommunen Vågsøy i Sogn og Fjor-
dane fylke,

–   området i Voss herad i Vestland fylke som før 1. 
januar 2020 var Granvin kommune i Hordaland 
fylke,

–   kommunene Hjelmeland, Suldal og Sauda i Roga-
land fylke,

–   kommunene Risør, Gjerstad, Åmli, Bygland, Valle, 
Bykle, Åseral og Evje og Hornnes i Agder fylke,

–   kommunene Drangedal, Nome, Tinn, Hjartdal, Sel-
jord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje i 
Vestfold og Telemark fylke,

–   kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, 
Rollag og Nore og Uvdal i Viken fylke,

–   kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Søn-
dre Land, Nordre Land, Kongsvinger, Nord-Odal, 
Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil og 
Åmot i Innlandet fylke.
(4) Sone III omfatter:

–   kommunene Heim, Hitra, Frøya, Oppdal, Rennebu, 
Røros, Holtålen, Tydal og Rindal i Trøndelag fylke,

–   området i Orkland kommune i Trøndelag fylke som 
før 1. januar 2020 var del av kommunen Snillfjord i 
Trøndelag fylke,

–   området i henholdsvis Orkland kommune og 
Ørland kommune i Trøndelag fylke som før 1. 
januar 2020 var kommunene Meldal og Bjugn i 
Trøndelag fylke,

–   kommunene Vanylven, Surnadal og Aure i Møre og 
Romsdal fylke,

–   kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, 
Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, 
Øystre Slidre, Vang, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, 
Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os i Innlandet fylke.
(5) Sone IV omfatter:

–   kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, 
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, 
Salangen, Senja, Sørreisa og Tjeldsund i Troms og 
Finnmark fylke,

–   Nordland fylke, med unntak av kommunen Bodø,

–   kommunene Namsos, Snåsa, Lierne, Røyrvik, 
Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatan-
ger, Nærøysund, Leka, Åfjord og Osen,

–   kommunen Smøla i Møre og Romsdal fylke.
(6) Sone IVa omfatter:

–   kommunen Tromsø i Troms og Finnmark fylke,
–   kommunen Bodø i Nordland fylke.

(7) Sone V omfatter:
–   Troms og Finnmark fylke, med unntak av kommu-

nene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, 
Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, 
Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø.

§ 3 Satser for arbeidsgiveravgift etter sone
(1) Satsene for arbeidsgiveravgift for inntektsåret 

2023 er:
–   Sone I: 14,1 pst.
–   Sone Ia: 14,1 pst., men likevel 10,6 pst. så lenge diffe-

ransen mellom den avgift som ville følge av satser på 
henholdsvis 14,1 pst. og 10,6 pst., ikke overstiger 
grensene for bagatellmessig støtte, jf. § 4 fjerde og 
femte ledd. Bestemmelsene om redusert avgiftssats 
i sone Ia gjelder ikke foretak som er omfattet av hel-
seforetaksloven, og statsforvaltningen som omfat-
tes av reglene i folketrygdloven § 24-5 tredje ledd.

–   Sone II: 10,6 pst.
–   Sone III: 6,4 pst.
–   Sone IV: 5,1 pst.
–   Sone IVa: 7,9 pst.
–   Sone V: 0 pst. Samme sats gjelder for avgift som sva-

res av arbeidsgivere hjemmehørende på Svalbard 
for arbeid utført der, og når andre arbeidsgivere 
utbetaler lønn og annen godtgjørelse som blir skatt-
lagt etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til 
Svalbard.
(2) Arbeidsgivere som er i økonomiske vanskelighe-

ter, jf. ESAs retningslinjer for støtte til foretak i vanske-
ligheter, må beregne avgift etter satsen som gjelder i 
sone I. Det samme gjelder arbeidsgivere med uteståen-
de krav om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte etter 
vedtak fattet av ESA, jf. avsnitt III i protokoll 3 til avtale 
mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåk-
ningsorgan og en domstol (ODA). Bestemmelsen i første 
og annet punktum gjelder likevel ikke så lenge differan-
sen mellom den avgiften som ville følge av satsen i loka-
liseringssonen og satsen i sone I, ikke overstiger grense-
ne for bagatellmessig støtte, jf. § 4 fjerde og femte ledd.

(3) Arbeidsgivere som beregner arbeidsgiveravgift 
med reduserte satser, plikter å avgi erklæring om hvor-
vidt foretaket er i økonomiske vanskeligheter eller har 
utestående krav om tilbakebetaling av ulovlig støtte, jf. 
annet ledd.

(4) Arbeidsgivere som beregner arbeidsgiveravgift 
med reduserte satser, plikter å gi opplysninger om even-
tuell annen støtte til dekning av lønnskostnader som ar-
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beidsgiver har blitt eller blir tildelt for kalendermåne-
den.

(5) Når arbeidstaker fra samme arbeidsgiver mottar 
ytelser på mer enn 750 000 kroner, skal det i tillegg til 
satsene nevnt over regnes en ekstra avgift etter en sats på 
5 pst. av det overskytende.

§ 4 Særregler om avgiftssats og avgiftsberegning for ar-
beidsgivere med aktiviteter innenfor visse sektorer og 
andre arbeidsgivere som beregner avgift med redusert 
sats etter reglene om bagatellmessig støtte

(1) Arbeidsgivere i sonene II–V, eller med ambule-
rende virksomhet i disse sonene, som utfører én eller 
flere av følgende aktiviteter, skal beregne avgift etter sat-
sen for sone I:
–   Aktiviteter knyttet til produksjon av stålprodukter 

som nevnt i Annex VI til ESAs retningslinjer for regi-
onalstøtte 2022–2027

–   Aktiviteter i kullsektoren, slik dette er definert i 
ESAs retningslinjer for regionalstøtte

Tilsvarende gjelder for lønn mv. til utleide arbeidstakere 
som utfører slike aktiviteter.

(2) Arbeidsgivere med blandet virksomhet kan, der-
som de har et klart regnskapsmessig skille mellom lønn 
mv. knyttet til aktiviteter som nevnt i første ledd og and-
re aktiviteter, uten hinder av første ledd beregne avgif-
ten etter satsene i § 3, eventuelt i § 5, for den del av av-
giftsgrunnlaget som ikke er knyttet til aktiviteter som 
nevnt i første ledd.

(3) Arbeidsgivere med en av følgende aktiviteter 
som hovedaktivitet skal beregne avgift etter satsen for 
sone I for alle ansatte:
–   Aktiviteter omfattet av Næringshovedområde K – 

Finansierings- og forsikringsvirksomhet
–   Aktiviteter omfattet av 70.10 Hovedkontortjenester 

eller 70.22 Bedriftsrådgivning og annen administra-
tiv rådgivning, når disse ytes innenfor konsern

Arbeidsgivere som leier ut ansatte til en arbeidsgiver 
som nevnt i første punktum, skal beregne avgift etter 
satsen som gjelder for sone I for utleieperioden.

(4) Arbeidsgivere kan uten hinder av første ledd be-
regne arbeidsgiveravgift for aktiviteter som nevnt i førs-

te ledd etter satsene for lokaliseringssonen, så lenge dif-
feransen mellom den avgift som ville følge av satsen i lo-
kaliseringssonen, og satsen i sone I ikke overstiger 
500 000 kroner for arbeidsgiveren i 2023. Dersom ar-
beidsgiver anses å være en del av et konsern, jf. forord-
ning (EU) nr. 1407/2013 om bagatellmessig støtte, gjel-
der beløpsgrensen for hele konsernet under ett. Første 
og annet punktum gjelder tilsvarende for arbeidsgivere 
som nevnt i tredje ledd.

(5) Når en arbeidsgiver beregner avgift med redusert 
sats i sone Ia eller etter fjerde ledd, kan den samlede for-
delen av bagatellmessig støtte i form av redusert avgift 
og annen bagatellmessig støtte til arbeidsgiveren ikke 
overstige 500 000 kroner i 2023, jf. forordning (EU) nr. 
1407/2013 om bagatellmessig støtte. For aktiviteter 
knyttet til godstransport på vei må slik samlet støtte i 
sone 1a ikke overstige 250 000 kroner i 2023. Arbeidsgi-
ver som mottar annen støtte til dekning av lønn mv., 
kan ikke beregne redusert avgift etter bestemmelsene i 
denne paragraf, dersom det fører til at maksimal tillatt 
statsstøtte etter disse andre ordningene overskrides.

(6) Arbeidsgivere som beregner avgift med redusert 
sats etter bestemmelsene i fjerde og femte ledd, plikter å 
gi opplysninger om eventuell annen bagatellmessig 
støtte og støtte til dekning av lønnskostnader som ar-
beidsgiver har blitt eller blir tildelt for kalendermåne-
den.

§ 5 Særregel om avgiftssats for aktiviteter knyttet til pro-
dukter som ikke omfattes av EØS-avtalen

Arbeidsgivere som utfører aktiviteter knyttet til 
produksjon, foredling og engroshandel av produkter 
som ikke omfattes av EØS-avtalen, jf. avtalens § 8, bereg-
ner arbeidsgiveravgift med 5,1 pst. når virksomheten 
drives i sone IVa, og med 10,6 pst. når den drives i sone 
Ia. Dette gjelder aktiviteter som er omfattet av næ-
ringskodene i tabellen nedenfor. Dersom arbeidsgiver 
også utfører andre aktiviteter enn de som er nevnt 
nedenfor, gjelder § 4 annet ledd om blandet virksomhet 
tilsvarende.

Næringskode, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)
01.1–01.3 Dyrking av ettårige vekster, flerårige vekster og planteformering
01.4 Husdyrhold
01.5 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
01.6 Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting
01.7 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
02.1–02.3 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter, avvirkning og innsamling av viltvoksende produkter av 

annet enn tre og del av 16.10 (produksjon av pæler)
02.40 Tjenester tilknyttet skogbruk (med unntak av tømmermåling)
03.11–03.12 Hav- og kystfiske og fangst og ferskvannsfiske
03.21–03.22 Hav- og kystbasert akvakultur og ferskvannsbasert akvakultur
10.11–10.13 Bearbeiding og konservering av kjøtt og fjørfekjøtt og produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
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Trygdeavgift

§ 6 Trygdeavgift av pensjon mv.
Av pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, liv-

rente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, en-
gangsutbetaling fra pensjonsordning etter inn-
skuddspensjonsloven, engangsutbetaling fra individu-
ell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt av 
departementet, engangsutbetaling fra pensjonsavtale 
etter lov om individuell pensjonsordning og personinn-
tekt for skattyter under 17 år og over 69 år, som nevnt i 
folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1, beregnes tryg-
deavgift med 5,1 pst.

§ 7 Trygdeavgift av lønnsinntekt mv.
Av lønnsinntekt og annen personinntekt som 

nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2, beregnes 
trygdeavgift med 7,9 pst.

§ 8 Trygdeavgift av næringsinntekt mv.
Av næringsinntekt og annen personinntekt som 

nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, beregnes 
trygdeavgift med 11,1 pst.

Andre bestemmelser

§ 9 Forskriftsfullmakt mv.
Departementet gir regler om grunnlag og satser for 

avgifter og tilskudd etter folketrygdloven § 23-4 for visse 
grupper av medlemmer i trygden. Satsen på 14,1 pst. 
skal legges til grunn for arbeidsgiveravgift fastsatt etter 
denne bestemmelsen.

Departementet kan gi regler til utfylling og gjen-
nomføring av bestemmelsene i § 1 til § 5.

VI

Stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn 
for 2023

For inntektsåret 2023 svares finansskatt på lønn et-
ter følgende regler og satser, jf. lov 28. februar 1997 nr. 
19 om folketrygd § 23-2 a:

§ 1 Finansielle aktiviteter
Arbeidsgivere som utøver aktiviteter omfattet av 

næringshovedområde K «Finansierings- og forsikrings-
virksomhet» i Statistisk sentralbyrås standard for næ-
ringsgruppering, anses å utøve finansielle aktiviteter.

§ 2 Unntak fra plikten til å svare finansskatt på lønn
(1) Arbeidsgivere som utøver finansielle aktiviteter, 

er unntatt fra skatteplikten etter folketrygdloven § 23-2 
a dersom andelen av arbeidsgiverens lønnskostnader 
mv. knyttet til finansielle aktiviteter utgjør mindre enn 
30 pst. av arbeidsgiverens totale lønnskostnader, jf. fol-
ketrygdloven § 23-2 a annet ledd.

(2) Beregningen av andelen av arbeidsgiverens sam-
lede lønnskostnader mv. knyttet til finansielle aktivitet-
er etter første ledd, skal enten basere seg på samlet lønn 
mv. omfattet av folketrygdloven § 23-2 a annet ledd for 
foregående inntektsår eller på det tilsvarende beløpet 
for januar 2023. For arbeidsgivere som etableres etter 
31. januar 2023, og virksomheter som av andre årsaker 
ikke har lønnsgrunnlag som nevnt i forrige punktum, 
skal samlet lønn mv. for den første hele opplysnings-
pliktige kalendermåneden legges til grunn for bereg-
ningen.

(3) Arbeidsgivere med finansielle aktiviteter hvor 
andelen lønn mv. knyttet til merverdiavgiftspliktig, fi-
nansiell aktivitet utgjør mer enn 70 pst. av arbeidsgive-
rens samlede lønn mv. knyttet til finansielle aktiviteter, 
er unntatt fra skatteplikten etter folketrygdloven § 23-2 

10.20 Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
10.3 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker
10.4 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer
10.5 Produksjon av meierivarer og iskrem
10.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter, samt del av 10.89 (produksjon av kunstig 

honning og karamell)
10.85 Produksjon av ferdigmat
10.9 Produksjon av fôrvarer
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr
46.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker, samt del av 10.39 (produksjon av skrellede grønnsaker og 

blandede salater)
46.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
46.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
50.202 Innenriks sjøtransport med gods, men bare for så vidt gjelder drift av brønnbåter
52.10 Lagring, men bare for så vidt gjelder drift av kornsiloer.

Næringskode, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)
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a. Annet ledd gjelder tilsvarende for beregningen av an-
delen lønn mv. knyttet til merverdiavgiftspliktig, finan-
siell aktivitet.

(4) Arbeidsgivere som driver ikke-økonomisk akti-
vitet, kan, dersom de har et klart regnskapsmessig skille 
mellom lønn mv. knyttet til henholdsvis ikke-økono-
misk aktivitet og økonomisk aktivitet, beregne finans-
skatt på lønn etter folketrygdloven § 23-2 a bare for den 
delen av lønn mv. som knytter seg til virksomhetens 
økonomiske aktivitet.

§ 3 Sats for finansskatt på lønn
Satsen for finansskatt på lønn for inntektsåret 2023 

er 5 pst.

§ 4 Forskriftsfullmakt
Departementet kan gi regler til utfylling og gjen-

nomføring av bestemmelsene i dette vedtaket.

VII

Stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksom-
heten på kontinentalsokkelen for 2023

Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 
21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i 
petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales 
CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:
a. for naturgass som slippes ut til luft, kr 13,67 per 

standardkubikkmeter
b. for CO2 som utskilles fra petroleum og slippes ut til 

luft, kr 1,78 per standardkubikkmeter
c. for annen gass kr 1,78 per standardkubikkmeter
d. for olje eller kondensat kr 2,03 per liter.

Lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirk-
somhet på kontinentalsokkelen omfatter ikke karbon-
fangst og -lagring (CCS).

VIII

Stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for 
fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2023

For 2023 skal det i henhold til lov 28. februar 1997 
nr. 19 om folketrygd § 23-5 annet ledd beregnes pro-
duktavgift med 2,0 pst. på omsetning av fisk, hval og sel, 
og produkter av disse, fra fartøy som har drevet egen 
fangstvirksomhet innenfor det aktuelle kalenderår. Av-
giften skal dekke følgende avgifter til folketrygden:
a. Trygdeavgift over 7,9 pst. av pensjonsgivende inn-

tekt fra fiske, hval- og selfangst i inntektsåret.
b. Arbeidsgiveravgift på hyre til mannskapet på fiske-, 

hvalfangst- og selfangstfartøy.
c. Premie til kollektiv yrkesskadetrygd for fiskere, 

hval- og selfangere.
d. Avgift til dekning av de utgiftene folketrygden har 

med stønad til arbeidsløse fiskere, hval- og selfan-
gere.

e. Avgift til dekning av de utgiftene folketrygden har i 
forbindelse med ordningen med frivillig tilleggs-
trygd for sykepenger til manntallsførte fiskere, hval- 
og selfangere.

IX

Stortingsvedtak om merverdiavgift for 2023

§ 1 Saklig virkeområde og forholdet til merverdiavgiftslo-
ven

Fra 1. januar 2023 svares merverdiavgift etter satse-
ne i dette vedtaket og i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 
58 om merverdiavgift.

§ 2 Alminnelig sats
Merverdiavgift svares med 25 pst. av avgiftspliktig 

omsetning, uttak og innførsel når ikke redusert sats skal 
anvendes etter bestemmelsene nedenfor.

§ 3 Redusert sats med 15 pst.
Merverdiavgift svares med 15 pst. av omsetning, ut-

tak og innførsel av næringsmidler som nevnt i merver-
diavgiftsloven § 5-2.

§ 4 Redusert sats med 12 pst.
Merverdiavgift svares med 12 pst. av omsetning og 

uttak av tjenester som gjelder:
a. persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftslo-

ven § 5-3
b. transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merver-

diavgiftsloven § 5-4
c. utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i 

merverdiavgiftsloven § 5-5
d. rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i 

merverdiavgiftsloven § 5-6
e. kringkastingstjenester som nevnt i merverdiav-

giftsloven § 5-7
f. adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i mer-

verdiavgiftsloven § 5-9
g. adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i mer-

verdiavgiftsloven § 5-10
h. rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som 

nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.

§ 5 Redusert sats med 11,11 pst.
Merverdiavgift svares med 11,11 pst. av omsetning 

mv. av viltlevende marine ressurser som nevnt i merver-
diavgiftsloven § 5-8.

X

Stortingsvedtak om særavgifter for 2023

Avgift på alkohol
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
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ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende 
varer med følgende beløp:

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften. De-
partementet kan videre gi forskrift om at det skal beta-
les avgift på alkohol som er i varer som ikke er avgifts-
pliktige etter første ledd, samt om forenklet avgiftsbe-
regning for varer som reisende innfører til personlig 
bruk ut over avgiftsfri kvote.

§ 2 Det gis fritak for avgift på alkohol som
a. fra produsents eller importørs lager

1. utføres til utlandet
2. leveres som proviant
3. leveres til utsalg på lufthavn

b. innføres
1. som reisegods
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
c. fra produsents eller importørs lager leveres til eller 

innføres av
1. diplomater
2. NATO og styrker fra land som deltar i Partner-

skap for fred
3. Den nordiske investeringsbank

d. kommer i retur til produsents eller importørs lager

e. leveres til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk 
bruk, og som er gjort utjenlig til drikk (denaturert) 
eller på annen måte finnes garantert mot å bli brukt 
til drikk

f. brukes som råstoff mv. ved fremstilling av varer
g. fremstilles ved ikke ervervsmessig produksjon. Fri-

taket omfatter ikke brennevinsbasert drikk og gjel-
der kun fremstilling til eget bruk.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Avgift på tobakksvarer mv.
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende 
varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk Volumprosent alkohol Kr
Brennevinsbasert over 0,7 8,45 per volumprosent per liter
Annen over 0,7 t.o.m. 2,7 3,40 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7 12,79 per liter
over 3,7 t.o.m. 4,7 22,15 per liter
over 4,7 t.o.m. 22 4,95 per volumprosent per liter

Gjæret fra små bryggerier over 3,7 t.o.m. 4,7 17,72 per liter for volum t.o.m. 50 000 liter årlig
18,83 per liter for volum over 50 000 liter og 
t.o.m. 100 000 liter årlig
19,94 per liter for volum over 100 000 liter 
t.o.m. 150 000 liter årlig
21,04 per liter for volum over 150 000 t.o.m. 
200 000 liter årlig

Etanol til teknisk bruk over 0,7 sats som for alkoholholdig drikk

Produkt Kr
Sigarer 3,03 per gram av pakningens nettovekt
Sigaretter 3,03 per stk.
Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i  
forbrukerpakning 3,03 per gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk 1,23 per gram av pakningens nettovekt
Snus 0,93 per gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og sigaretthylser 0,0464 per stk.
E-væske med nikotin 4,92 per ml
Tobakk til oppvarming 3,03 per gram av pakningens nettovekt
Andre nikotinvarer 0,4648 per gram av pakningens nettovekt
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Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften. De-
partementet kan videre gi forskrift om forenklet avgifts-
beregning for varer som reisende innfører til personlig 
bruk ut over avgiftsfri kvote.

§ 2 Departementet kan gi forskrift eller fatte enkeltved-
tak om at varer som er ment eller er egnet som erstat-
ning for varer som nevnt i § 1, er avgiftspliktige. Dersom 
avgiftsplikt blir pålagt, skal det betales avgift med sam-
me beløp som for tilsvarende tobakksvare.

§ 3 Det gis fritak for avgift på tobakksvarer mv. som
a. fra produsents eller importørs lager

1. utføres til utlandet
2. leveres som proviant
3. leveres til utsalg på lufthavn

b. innføres
1. som reisegods
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
c. fra produsents eller importørs lager leveres til eller 

innføres av
1. diplomater
2. NATO og styrker fra land som deltar i Partner-

skap for fred
3. Den nordiske investeringsbank

d. kommer i retur til produsents eller importørs lager.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 5 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgiften 
i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Avgifter på motorvogner mv.

A. Engangsavgift
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. juni 
1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og 
båter betales avgift til statskassen ved første gangs re-
gistrering av motorvogner i det sentrale motorvognre-
gisteret. Videre skal det betales avgift når
a. betingelsene for avgiftsfrihet eller avgiftsnedsettelse 

ved første gangs registrering ikke lenger er oppfylt
b. motorvogn som ikke tidligere er registrert her i lan-

det, urettmessig tas i bruk uten registrering
c. oppbygd motorvogn tas i bruk før ny registrering.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 For personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 
m med inntil 17 seteplasser (avgiftsgruppe a) betales av-
gift med kroner 12,50 per kg for den delen av egenvek-
ten som overstiger 500 kg. Avgiften kommer i tillegg til 
den avgift som skal betales etter § 3.

§ 3 For motorvogner med stempeldrevet forbrenningsmotor skal det betales avgift med følgende beløp:

a. For personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 m med inntil 17 seteplasser (avgiftsgruppe a), betales avgift 
av:
1. egenvekt

per kg kr
0–500 0
501–1 200 27,92
1 201–1 400 69,57
1 401–1 500 217,42
over 1 500 252,85

2. NOX-utslipp
per mg/km kr
over 0 80,33

3. CO2-utslipp, for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp
per g/km kr
0–82 0
83–118 1 351,29
119–155 1 514,27
156–225 2 939,27
over 225 4 688,70
For motorvogner med CO2-utslipp under 82 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av ut-
slippet som ligger under disse verdiene:
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per g/km kr
f.o.m. 81 t.o.m. 50 854,65
under 50 1 005,51

4. Slagvolum, for motorvogner uten plikt til å dokumentere CO2-utslipp
bensindrevne ikke bensindrevne

per cm3 kr kr
0–700 17,98 13,79
701–1 250 117,16 95,63
1 251–1 650 200,65 163,87
over 1 650 206,01 168,55

b. For varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 
cm eller bredde under 190 cm (avgiftsgruppe b), betales avgift av:
1. egenvekt, 20 pst. av avgiftsgruppe a
2. NOX-utslipp, 75 pst. av avgiftsgruppe a
3. CO2-utslipp, for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp

per g/km kr
0–84 0
85–114 378,36
115–150 424,00
over 150 823,00
For motorvogner med CO2-utslipp under 84 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av ut-
slippet som ligger under denne verdien:
per g/km kr
f.o.m. 83 t.o.m. 48 256,40
under 48 301,65

4. slagvolum, for motorvogner uten plikt til å dokumentere 
CO2-utslipp

bensindrevne ikke bensindrevne
per cm3 kr kr
0–700 5,29 4,06
701–1 250 29,88 24,39
1 251–1 650 69,08 56,41
over 1 650 70,92 58,03

c. For campingbiler (avgiftsgruppe c) betales avgift av:
1. egenvekt, 22 pst. av avgiftsgruppe a
2. NOX-utslipp, 0 pst. av avgiftsgruppe a
3. slagvolum

bensindrevne ikke bensindrevne
per cm3 kr kr
0–700 3,96 3,03
701–1 250 15,91 12,99
1 251–1 650 36,79 30,04
over 1 650 37,77 30,90

d. Avgiftsgruppe d (opphevet).
e. For beltebiler (avgiftsgruppe e) betales avgift med 36 pst. av ver-

diavgiftsgrunnlaget.
f. For motorsykler (avgiftsgruppe f ) betales avgift av:

Motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp kr
1. CO2-utslipp, per g/km

0–75 0
76–135 739,80
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over 135 1 000,32
2. slagvolum, per cm3

0–500 0
501–900 33,25
over 900 77,70

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-
utslipp

kr

1. per enhet (stykkavgift) 8 974,94
2. motoreffekt, per kW

0–11 0
over 11 284,20

3. slagvolum, per cm3

0–500 0
501–900 36,53
over 900 80,11

g. For beltemotorsykler (avgiftsgruppe g) betales avgift av:
1. egenvekt

per kg kr
0–100 15,62
101–200 31,23
over 200 62,45

2. motoreffekt
per Kw kr
0–20 25,08
21–40 50,18
over 40 100,33

3. slagvolum
per cm3 kr
0–500 0
over 500 10,98

h. Avgiftsgruppe h (opphevet).
i. Avgiftsgruppe i (opphevet).
j. For busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen (avgiftsgruppe 

j), betales avgift av:
1. egenvekt, 40 pst. av avgiftsgruppe a
2. NOX-utslipp, 0 pst. av avgiftsgruppe a
3. CO2-utslipp for motorvogn med plikt til å dokumentere 

CO2-utslipp
per g/km kr
0–87 0
88–118 333,65
119–155 373,89
over 155 979,75
For motorvogner med CO2-utslipp under 87 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den delen av 
utslippet som ligger under disse verdiene:
per g/km kr
f.o.m. 86 t.o.m. 50 341,86
under 50 402,21

4. slagvolum, for motorvogner uten plikt til å dokumentere 
CO2-utslipp
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Departementet kan gi forskrift om hvilken avgifts-
gruppe en motorvogn skal avgiftsberegnes etter. Opp-
står det tvil om hvilken avgiftsgruppe en motorvogn 
skal avgiftsberegnes etter, avgjøres dette av departe-
mentet med bindende virkning.

§ 4 For motorvogner som har vært registrert i utlandet 
før registrering her i landet, gjøres fradrag i den avgift 
som beregnes etter §§ 2 og 3 basert på motorvognens al-
der (bruksfradrag).

Departementet kan gi forskrift om fastsettelse av 
bruksfradrag.

§ 5 Det skal betales vrakpantavgift for følgende kjøretøy 
og med følgende beløp:

§ 6 Departementet kan gi forskrift om refusjon av en-
gangsavgift og vrakpantavgift for kjøretøy som utføres 
til utlandet. Departementet kan gi forskrift om for-
holdsmessig betaling av engangsavgift for motorvogn 
som skal benyttes i Norge i et avgrenset tidsrom på bak-
grunn av en tidsbestemt leie- eller leasingkontrakt.

Departementet kan gi forskrift om tilbakebetaling 
og tilleggsberegning av særavgift og merverdiavgift.

§ 7 Ved beregning av avgift basert på egenvekt, NOX-ut-
slipp, CO2-utslipp, slagvolum, motoreffekt og elektrisk 
kjørelengde benyttes de tekniske data som fastsettes i 
forbindelse med motorvognens godkjenning etter 
veimyndighetenes regelverk.

Ved beregning av avgift basert på CO2 -utslipp be-
nyttes de CO2-verdier som fremgår av testsyklusen 
WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test 
Procedure). Departementet kan gi forskrift om fastset-
telse av CO2-verdier for motorvogner som er testet etter 
andre testsykluser enn WLTP.

Hvilke motorvogner som har plikt til å dokumente-
re drivstofforbruk og CO2 -utslipp, følger av veimyndig-
hetenes regelverk. Avgiftsberegningen for motorvogn 
som ikke omfattes av veimyndighetenes regelverk om 
dokumentasjon av drivstofforbruk og CO2 -utslipp, skal 
baseres på CO2-utslipp når utslippet på annen måte er 
dokumentert overfor veimyndighetene og lagt til grunn 
ved registreringen.

For motorvogner som ikke har fastsatt verdi for ut-
slipp av NOX etter første ledd, settes utslippet til den 
verdi motorvognen maksimalt kan ha etter veimyndig-
hetenes regelverk.

Ved innenlandsk tilvirkning er verdiavgiftsgrunnla-
get prisen fra produsent. Ved innførsel er verdiavgifts-
grunnlaget tollverdien.

Departementet kan gi forskrift om beregning av av-
gift etter denne paragraf.

bensindrevne ikke bensindrevne
per cm3 kr kr
0–700 7,20 5,52
701–1 250 28,93 23,61
1 251–1 650 66,89 54,62
over 1 650 68,67 56,18

k. For personbiler som ved første gangs registrering blir registrert på innehaver av løyve etter yrkestransportlova 
§ 9, og som er tilpasset for og skal benyttes til transport av rullestolbrukere (avgiftsgruppe k), betales avgift av:
1. egenvekt, 40 pst. av avgiftsgruppe a
2. NOX-utslipp, 100 pst. av avgiftsgruppe a
3. CO2-utslipp, for motorvogn med plikt til å dokumentere CO2-utslipp

per g/km kr
0–87 0
88–118 1 126,07
over 118 1 261,89
For motorvogner med CO2-utslipp under 87 g/km gjøres følgende fradrag for den delen av utslippet som 
ligger under disse verdiene:
per g/km kr
f.o.m. 86 t.o.m. 50 854,65
under 50 1 005,51

4. slagvolum, for motorvogner uten plikt til å dokumentere CO2-utslipp, 100 pst. av avgiftsgruppe a.

per enhet 
(kr)

Motorvogner i avgiftsgruppe a, b, c, g, j og k 2 400
Motorvogner i avgiftsgruppe f og mopeder 500
Campingvogner 3 000
Lastebiler som ikke er avgiftspliktig i  
avgiftsgruppe b 5 000
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§ 8 For motorvogner som benytter stempeldrevet for-
brenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor, 
og er utstyrt med batteripakke som kan lades fra ekstern 
strømkilde (ladbare hybridbiler), gjøres et forholdsmes-
sig fradrag i vektavgiftsgrunnlaget etter § 3 basert på 
elektrisk kjørelengde. Ved fastsettelse av elektrisk kjøre-
lengde benyttes de tekniske data som fastsettes i forbin-
delse med motorvognens godkjenning etter veimyndig-
hetenes regelverk.

Departementet kan gi forskrift om beregning av en-
gangsavgiften for motorvogner som nevnt i første ledd.

§ 9 Det gis fritak for engangsavgift på
a. motorvogner som registreres på kjennemerker 

med gule tegn på blå reflekterende bunn
b. motorvogner registrert på Den nordiske investe-

ringsbank og som er nødvendig for bankens offisi-
elle virksomhet

c. motorvogner som registreres på NATO eller NATOs 
hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er 
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår 
også styrker fra land som deltar i Partnerskap for 
fred

d. lett pansrede motorvogner til offentlig bruk
e. motorvogner til bruk utelukkende som banekjøre-

tøy og i rally, samt motorsykler til bruk utelukkende 
i trial- og endurokonkurranser

f. ambulanser
g. begravelseskjøretøy
h. beltemotorsykler som ved første gangs registrering 

her i landet blir registrert på humanitær institusjon 
som skal benytte kjøretøyet i ambulansetjeneste

i. busser som ved første gangs registrering her i landet 
blir registrert på
1. innehaver av løyve etter yrkestransportlova § 6 

eller § 9, eller som er utleid på kontrakt med 
varighet på ett år eller mer mellom innehaver 
av slikt løyve og selskap i samme konsern. Frita-
ket gjelder også busser som utfører rutetrans-
port basert på kontrakt med varighet på ett år 
eller mer inngått med myndighet eller selskap 
som har slikt ruteløyve,

2. institusjon eller organisasjon som tilbyr trans-
port av funksjonshemmede mv.

j. motorvogner som innføres som arvegods
k. motorvogner som innføres til midlertidig bruk
l. beltevogner til Forsvaret
m. spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvesenet
n. amatørbygde kjøretøy

o. motorsykler og beltemotorsykler som skal benyttes 
i reindriftsnæringen, og som registreres på person 
eller virksomhet med rett til å eie rein i det samiske 
reinbeiteområdet eller som er gitt særskilt tillatelse 
til reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet

p. motorvogner som er 20 år eller eldre.
For motorvogner som kan benytte etanol som driv-

stoff, gjøres fradrag i avgiften etter § 3 på kr 10 000. Med 
etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på 
minst 85 pst. etanol.

Motorvogner som nevnt i første ledd bokstav a til c 
er fritatt for vrakpantavgift.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 
avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 10 Departementet kan gi forskrift om betaling av av-
gifter ved endring av en motorvogns avgiftsmessige sta-
tus og om hva som skal anses som slik endring.

Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift 
dersom det foretas endringer av en motorvogn som har 
betydning for grunnlaget for beregning av avgiften, og 
om hva som skal anses som en slik endring.

§ 11 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 12 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning 
eller også ellers en klart urimelig virkning.

B. Avgift på trafikkforsikringer
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
for
a. forsikringsavtaler om lovbestemt trafikktrygd 

(ansvarsforsikring) for innenlandsregistrerte motor-
vogner

b. gebyr for uforsikrede motorvogner eller motorvog-
ner der ny eier ikke har tegnet egen forsikring, og 
som Trafikkforsikringsforeningen har mottatt.
Avgiften omfatter ikke forsikringsavtaler eller gebyr 

for motorvogn som er omfattet av Stortingets vedtak 
om vektårsavgift.
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§ 2 Avgift skal betales med følgende beløp (kr) per døgn:

Avgiftsgruppe e omfatter følgende kjøretøy:
1. motorvogner som er registrert på innehaver av 

løyve etter yrkestransportlova § 9 som drosje (ikke 
reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport 
av funksjonshemmede

2. motorvogner som er registrert på innehaver av 
løyve etter yrkestransportlova § 6 eller som er utleid 
på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom 
innehaver av slikt løyve og selskap i samme kon-
sern. Dette gjelder også motorvogner som utfører 
rutetransport basert på kontrakt med varighet på 
ett år eller mer, inngått med myndighet eller sel-
skap som har slikt ruteløyve

3. motorvogner som er godkjent og registrert som 
ambulanse eller som er registrert som begravelses-
kjøretøy på begravelsesbyrå og lignende

4. motorvogner som er registrert på kjennemerker 
med lysegule tegn på sort bunn

5. motorredskap
6. beltekjøretøy
7. trekkbiler som ikke omfattes av avgiftsgruppe a 

eller b
8. mopeder
9. traktorer
10. motorvogner som er 30 år eller eldre.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 3 Det gis fritak for avgift for forsikringsavtaler eller ge-
byr som gjelder:
a. motorvogner som er registrert på kjennemerker 

med gule tegn på blå reflekterende bunn
b. motorvogner som er registrert på Den nordiske 

investeringsbank og som er nødvendig for bankens 
offisielle virksomhet

c. motorvogner som er registrert på NATO eller 
NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den 
utstrekning dette følger av internasjonale avtaler 
Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsva-
rende vilkår også styrker fra land som deltar i Part-
nerskap for fred

d. motorvogner registrert til bruk på Svalbard
e. motorvogner som er stjålet
f. tapte fordringer.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 
avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 5 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Avgiftsgrupper Trafikkforsikringsavtale som tegnes eller har 
hovedforfall, og gebyr som er mottatt

før 1. mars 
2022

fra 1. mars 
2022 t.o.m. 

februar 2023

fra 1. mars 
2023 eller 

 senere
Avgiftsgruppe a
personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, 
lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg 8,4 8,15 8,38
Avgiftsgruppe b
dieseldrevne motorvogner i avgiftsgruppe a som ikke har 
fabrikkmontert partikkelfilter 9,8 9,57 9,84
Avgiftsgruppe c
årsprøvekjennemerker for motorvogner 8,4 8,15 8,38
Avgiftsgruppe d
motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge 5,85 5,93 6,10
Avgiftsgruppe e
andre kjøretøy 1,36 1,38 1,42
Avgiftsgruppe f
motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder 
motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller 5,85 8,15 8,38
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C. Vektårsavgift
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter 
betales vektgradert årsavgift til statskassen på innenlandsregistrerte kjøretøy på minst 7 500 kg. For dieseldrevne kjø-
retøy skal det i tillegg betales miljødifferensiert årsavgift.

1. Vektgradert årsavgift
Motorkjøretøy
Avgiftsgruppe (kg) Luftfjæring (kr) Annet fjæringssystem (kr)
2 eller flere aksler
7 500–11 999 435 435
2 aksler
12 000–12 999 435 779
13 000–13 999 779 1 392
14 000–14 999 1 392 1 779
15 000 og over 1 779 3 478
3 aksler
12 000–14 999 435 435
15 000–16 999 779 1 033
17 000–18 999 1 033 1 669
19 000–20 999 1 669 2 033
21 000–22 999 2 033 2 898
23 000 og over 2 898 4 264
Minst 4 aksler
12 000–24 999 2 033 2 056
25 000–26 999 2 056 2 966
27 000–28 999 2 966 4 451
29 000 og over 4 451 6 395

Kombinasjoner av kjøretøy–vogntog
Avgiftsgruppe (kg)
2 + 1 aksler
7 500–13 999 435 435
14 000–15 999 435 435
16 000–17 999 435 590
18 000–19 999 590 787
20 000–21 999 787 1 265
22 000–22 999 1 265 1 509
23 000–24 999 1 509 2 378
25 000–27 999 2 378 3 838
28 000 og over 3 838 6 414
2 + 2 aksler
16 000–24 999 768 1 209
25 000–25 999 1 209 1 710
26 000–27 999 1 710 2 312
28 000–28 999 2 312 2 701
29 000–30 999 2 701 4 156
31 000–32 999 4 156 5 596
33 000 og over 5 596 8 270
2 + minst 3 aksler
16 000–37 999 4 542 6 153
38 000–40 000 6 153 8 205
over 40 000 8 205 10 988
Minst 3 + 1 aksler
16 000–24 999 768 1 209
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Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten.

§ 2 Departementet kan gi forskrift om hvilke fjærings-
systemer som kan likestilles med luftfjæring, og om fast-
settelse av avgasskravnivå, herunder krav til dokumen-
tasjon for registreringsår og avgasskravnivå.

Departementet kan gi forskrift om etterberegning 
av avgift dersom det viser seg at et kjøretøy ikke oppfyl-
ler de krav til avgassutslipp som lå til grunn ved bereg-
ning av avgiften.

§ 3 Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift 
for utenlandsregistrerte kjøretøy etter antall døgn de 
befinner seg i Norge (døgnavgift), herunder fastsette 
høyere døgnavgift for kjøretøy som er registrert i et land 
som krever høyere bruksavgifter av norske kjøretøy enn 
av dette lands kjøretøy, samt treffe gjensidige avtaler 
med andre land om fritak for eller nedsettelse av 
døgnavgiften.

§ 4 Avgiftsgrunnlaget er den vekt som er oppgitt som til-
latt totalvekt i motorvognregisteret. For semitrailere er 
avgiftsgrunnlaget den del av totalvekten som faller på 
semitrailerens aksler. Hvis kjøretøyets totalvekt ikke går 
frem av vognkortet, settes totalvekten til summen av 
kjøretøyets egenvekt og tillatt (registrert) lasteevne.

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for 
avgiften.

§ 5 Følgende kjøretøy er fritatt for vektgradert og miljø-
differensiert årsavgift:
a. traktorer
b. kjøretøy registrert på kjennemerker med lysegule 

typer på sort bunn
c. motorredskaper
d. kjøretøy som er 30 år eller eldre, unntatt tilhengere
e. kjøretøy som i forbindelse med transport av gods 

fraktes på jernbane (kombinert godstransport)
f. kjøretøy som er registrert på NATO eller NATOs 

hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er 
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår 
også styrker fra land som deltar i Partnerskap for 
fred.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6 Departementet kan gi forskrift om utskriving av av-
giften i flere terminer og om forholdsmessig beregning 
av avgiften ved avregistrering, vraking og omregist-
rering.

25 000–25 999 1 209 1 710
26 000–27 999 1 710 2 312
28 000–28 999 2 312 2 701
29 000–30 999 2 701 4 156
31 000–32 999 4 156 5 596
33 000 og over 5 596 8 270
Minst 3 + 2 aksler
16 000–37 999 4 065 5 476
38 000–40 000 5 476 7 407
over 40 000 7 407 10 745
Minst 3 + minst 3 aksler
16 000–37 999 2 500 2 933
38 000–40 000 2 933 4 164
over 40 000 4 164 6 374

2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy
Avgasskravnivå (EURO)

Vektklasser  
(kg)

Ingen 
(kr)

I 
(kr)

II 
 (kr)

III 
 (kr)

IV 
(kr)

V 
 (kr)

VI eller strengere 
(kr)

0-utslipp 
(kr)

7 500–11 999 5 569 3 095 2 166 1 319 694 434 109 0
12 000–19 999 9 136 5 076 3 550 2 166 1 143 709 179 0
20 000 og over 16 244 9 305 6 600 3 967 2 094 1 301 327 0

1. Vektgradert årsavgift
Motorkjøretøy
Avgiftsgruppe (kg) Luftfjæring (kr) Annet fjæringssystem (kr)
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Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift 
basert på en dagsats på to pst. av full vektårsavgift med 
et fastsatt minstebeløp.

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

D. Omregistreringsavgift
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. juni 
1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og 
båter betales avgift til statskassen ved omregistrering av 

nevnte, tidligere her i landet registrerte motorvogner, 
og tilhengere med følgende beløp:

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift ved omregistrering av kjøre-
tøy:
a. ved ren navneendring
b. på ektefelle
c. mellom foreldre og barn som arv (fullt skifte)
d. som er 30 år eller eldre
e. som utloddes og som tidligere har vært registrert på 

utlodderen
f. som skal registreres på kjennemerker med gule tegn 

på blå reflekterende bunn
g. på NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker 

eller personell i den utstrekning dette følger av 
internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Frita-
ket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra 
land som deltar i Partnerskap for fred.

h. som registreres på Den nordiske investeringsbank, 
og som er nødvendig for bankens offisielle virksom-
het

i. som har vært registrert på samme eier i to måneder 
eller mindre (samlet påskiltings-/registreringstid)

j. som tas tilbake av selger som følge av heving eller 
omlevering etter kjøpslovens eller forbrukerkjøps-
lovens bestemmelser

k. ved omorganiseringer som gjennomføres med lov-
festet selskapsrettslig kontinuitet, samt ved omor-
ganiseringer som kan gjennomføres med skatte-
messig kontinuitet etter skatteloven §§ 11-2 til 11-5, 

§ 11-11 og § 11-20 med tilhørende forskrifter. 
Omorganiseringen og omregistreringen av kjøretøy 
må ha funnet sted etter 1. januar 2016.

l. ved sletting av registrert eier eller medeier i motor-
vognregisteret.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Veibruksavgift på drivstoff
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales veibruksavgift til 
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av 
følgende drivstoff:
a. bensin per liter

1. svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr 4,70
2. lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 4,74
3. annen bensin: kr 4,74

b. mineralolje til fremdrift av motorvogn (autodiesel) 
per liter
1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 

2,92

Registreringsår
2023 til 2020 

(kr)
2019 til 2012 

(kr)
2011 og eldre 

(kr)
a. Mopeder, motorsykler og beltemotorsykler 591 591 591
b. Personbiler

Egenvekt (typegodkjent):
1. t.o.m. 1 200 kg 4 501 2 961 1 777
2. over 1 200 kg 6 868 4 147 1 777

c. Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, 
beltebiler og busser med tillatt totalvekt inntil 7 500 kg 2 250 1 422 1 186

d. Biltilhengere, herunder semitrailere og campingtilhengere, med 
egenvekt (typegodkjent) over 350 kg 591 591 591
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2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): 
kr 2,98

3. annen mineralolje: kr 2,98
c. naturgass per Sm3: kr 2,85
d. LPG per kg: kr 3,72
e. bioetanol per liter: kr 2,08
f. biodiesel per liter: kr 2,91.

Andel biogass innblandet i naturgass og LPG inngår 
ikke i avgiftsgrunnlaget ved beregningen av avgiften et-
ter første ledd bokstav c og d.

Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales 
etter Stortingets vedtak om CO2-avgift og svovelavgift på 
mineralske produkter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Olje som er merket i samsvar med forskrift fastsatt av 
departementet, skal ikke ilegges avgift etter § 1 første 
ledd bokstav b og f.

Departementet kan bestemme at
a. fritak for avgiftsplikten kan skje på annen måte enn 

ved bruk av merket olje
b. avgift skal betales ved bruk av merket olje.

§ 3 På vilkår fastsatt av departementet kan det benyttes 
merket olje
a. i følgende motorvogner:

1. traktorer
2. motorvogner registrert på kjennemerker med 

lysegule tegn på sort bunn
3. motorredskaper
4. tilhørende Den nordiske investeringsbank og 

som er nødvendig for bankens offisielle virk-
somhet

5. tilhørende NATO eller NATOs hovedkvarter i 
Norge, styrker eller personell i den utstrekning 
dette følger av internasjonale avtaler Norge er 
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende 
vilkår også styrker fra land som deltar i Partner-
skap for fred.

b. til annen bruk enn fremdrift av motorvogn.

§ 4 Det gis fritak for avgift på drivstoff som
a. utføres til utlandet
b. legges inn på tollager når varene er bestemt til utfør-

sel
c. innføres

1. som reisegods
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
d. leveres til eller innføres av

1. diplomater
2. NATO og styrker fra land som deltar i Partner-

skap for fred
3. Den nordiske investeringsbank

e. kommer i retur til registrert virksomhets lager.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 
avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 5 Det gis fritak eller ytes tilskudd for avgift på bensin 
som
a. brukes i fly, unntatt Forsvarets fly
b. brukes til teknisk og medisinsk formål
c. brukes i anlegg eller innretninger som har tilknyt-

ning til utnyttelse av naturforekomster i havområ-
der utenfor norsk territorialgrense, til transport 
mellom land og slike anlegg eller innretninger og 
for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet

d. brukes i båter og snøscootere i veiløse strøk
e. brukes i motorsager og andre arbeidsredskaper 

med to-taktsmotor dersom bensinen har særlige 
helse- og miljømessige egenskaper

f. er gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Recovery 
Unit).
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6 Det gis fritak for avgift på naturgass, LPG og bioe-
tanol
a. til bruk i følgende motorvogner:

1. traktorer
2. motorvogner registrert på kjennemerker med 

lysegule tegn på sort bunn
3. motorredskaper
4. tilhørende Den nordiske investeringsbank og 

som er nødvendig for bankens offisielle virk-
somhet

5. tilhørende NATO eller NATOs hovedkvarter i 
Norge, styrker eller personell i den utstrekning 
dette følger av internasjonale avtaler Norge er 
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende 
vilkår også styrker fra land som deltar i Partner-
skap for fred.

b. til annen bruk enn fremdrift av motorvogn.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensning av og vilkår for fritak.

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Miljøavgifter på mineralske produkter mv.

A. Avgift på smøreolje mv.
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 



131Innst. 3 S – 2022–2023

ved innførsel og innenlandsk produksjon av smøreolje 
mv. med kr 2,45 per liter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på smøreolje mv. som
a. utføres til utlandet
b. legges inn på tollager når varene er bestemt til utfør-

sel
c. innføres

1.  som reisegods
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
d. leveres til eller innføres av NATO og styrker fra land 

som deltar i Partnerskap for fred
e. kommer i retur til registrert virksomhets lager
f. brukes i utenriksfart
g. brukes i fiske og fangst i fjerne farvann
h. brukes i anlegg eller innretninger som har tilknyt-

ning til utnyttelse av naturforekomster i havområ-
der utenfor norsk territorialgrense, til transport 
mellom land og slike anlegg eller innretninger og 
for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet

i. brukes i fly, unntatt olje til Forsvarets fly
j. brukes som råstoff i industriell virksomhet dersom 

smøreoljen i sin helhet inngår og forblir i det ferdige 
produkt

k. omsettes i forbrukerpakninger med innhold min-
dre enn 0,15 liter

l. er påfylt kjøretøy, maskiner o.l. ved inn- eller utfør-
sel.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

B. CO2-avgift på mineralske produkter

I
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til stats-
kassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av føl-
gende mineralske produkter med følgende beløp:
a. mineralolje (generell sats): kr 2,53 per liter.

Mineralolje til
–   bruk som gir kvotepliktig utslipp etter kli-

makvoteloven:0,23 kr per liter
–   innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,66 per liter

–   annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle 
privatflyginger: kr 2,43 per liter

b. bensin: kr 2,21 per liter
c. naturgass (generell sats): kr 1,89 per Sm3

Naturgass til
–   bruk som gir kvotepliktig utslipp etter kli-

makvoteloven: kr 0,066 per Sm3

–   kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallur-
giske og mineralogiske prosesser: kr 0 per Sm3

–   veksthusnæringen: kr 0,15 per Sm3

d. LPG (generell sats): kr 2,86 per kg.
LPG til
–   bruk som gir kvotepliktig utslipp etter kli-

makvoteloven: kr 0 per kg.
–   kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallur-

giske og mineralogiske prosesser: kr 0 per kg.
–   veksthusnæringen: kr 0,23 per kg.
For mineralske produkter som er fritatt for avgift et-

ter § 2 bokstav g, gis det fritak med kr 952 per tonn CO2.
Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-

tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for CO2-avgift på mineralske produkter 
som
a. utføres til utlandet
b. legges inn på tollager når varene er bestemt til utfør-

sel
c. innføres

1. som reisegods
2.  til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
d. leveres til eller innføres av

1. NATO og styrker fra land som deltar i Partner-
skap for fred

2. Den nordiske investeringsbank
e. kommer i retur til registrert virksomhets lager
f. brukes som råstoff i industriell virksomhet på en 

slik måte at det ikke oppstår utslipp av karbon til 
luft eller utslippet er vesentlig lavere enn det meng-
den råstoff skulle tilsi

g. leveres til bruk der utslippet av CO2 er fanget og 
lagret.

§ 3 Det gis fritak for CO2-avgift på mineralolje til
a. motorvogner tilhørende diplomater mv.
b. skip i utenriksfart
c. fiske og fangst i fjerne farvann
d. fly i utenriks fart.

Det gis fritak for avgift for andel biodiesel i mineral-
olje.

§ 4 Det gis fritak for CO2-avgift på bensin
a. til motorvogner tilhørende diplomater mv.
b. til tekniske og medisinske formål
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c. til motorsager og andre arbeidsredskaper med 
totaktsmotor dersom bensinen har særlige helse- 
og miljømessige egenskaper

d. til fly i utenriksfart
e. som er gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Recovery 

Unit).
Det gis fritak for avgift for andel bioetanol i bensin.

§ 5 Det gis fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til
a. motorvogner tilhørende diplomater mv.
b. skip i utenriksfart
c. fly i utenriksfart
d. fiske og fangst i fjerne farvann
e. bruk som gir utslipp som er avgiftspliktig etter Stor-

tingets vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksom-
heten på kontinentalsokkelen.
Det gis fritak for avgift for andel biogass og hydro-

gen i naturgass og LPG.

§ 6 Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 
avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

II
Fra den tid departementet bestemmer, gjøres føl-

gende endringer:

§ 1 første ledd bokstav c og d skal lyde:
c. naturgass (generell sats): kr 1,89 per Sm3.

Naturgass til
–   bruk som gir kvotepliktig utslipp etter kli-

makvoteloven: kr 0,066 per Sm3

–   kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallur-
giske og mineralogiske prosesser: kr 0,47 per 
Sm3

–   veksthusnæringen: kr 0,15 per Sm3.
d. LPG (generell sats): kr 2,86 per kg.

LPG til
–   bruk som gir kvotepliktig utslipp etter kli-

makvoteloven: kr 0 per kg.
–   kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallur-

giske og mineralogiske prosesser: kr 0,71 per kg.
–   veksthusnæringen: kr 0,23 per kg.

§ 5 ny bokstav f skal lyde:
f. kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske 

og mineralogiske prosesser dersom bruken gir kvo-
tepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

C. Svovelavgift
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales svovelavgift til stats-
kassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mi-
neralolje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel 
med 14,60 øre per liter for hver påbegynt 0,1 pst. vektan-
del svovel.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for svovelavgift på mineralolje som
a. utføres til utlandet
b. legges inn på tollager når varene er bestemt til utfør-

sel
c. innføres

1. som reisegods
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
d. leveres til eller innføres av

1. NATO og styrker fra land som deltar i Partner-
skap for fred

2. Den nordiske investeringsbank
e. kommer i retur til registrert virksomhets lager
f. brukes i skip i utenriksfart
g. brukes i fly i utenriksfart
h. brukes i fiske og fangst i fjerne farvann
i. gir utslipp av svovel til atmosfæren mindre enn det 

svovelinnholdet i mineraloljen skulle tilsi.
Det gis fritak for avgift for andel biodiesel i mineral-

olje.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarbo-
ner (PFK)

§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
ved innførsel og innenlandsk produksjon av hydro-
fluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), her-
under gjenvunnet HFK og PFK. Avgift på HFK og PFK 
betales med kr 0,952 per kg multiplisert med den GWP-
verdi (global warming potential) som den enkelte av-
giftspliktige HFK- og PFK-gassen representerer.

Avgiftsplikten omfatter alle blandinger av HFK og 
PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med 
andre stoffer, samt HFK og PFK som inngår som be-
standdel i andre varer.



133Innst. 3 S – 2022–2023

Departementet kan gi forskrift om at for HFK og 
PFK som inngår som bestanddel i andre varer, skal av-
gift fastsettes på annen måte enn etter vekt, og at avgif-
ten skal betales etter sjablongsatser.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften, samt 
fastsettelse av GWP-verdi.

§ 2 Det gis fritak for avgift på varer som
a. utføres til utlandet
b.  legges inn på tollager når varene er bestemt til 

utførsel
c. innføres

1. som reisegods
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
3. til midlertidig bruk

d. leveres til eller innføres av
1. diplomater
2. NATO og styrker fra land som deltar i Partner-

skap for fred
3. Den nordiske investeringsbank

e. kommer i retur til registrert virksomhets lager
f. gjenvinnes.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 
avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Avgift på forbrenning av avfall

I
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
ved forbrenning av avfall med kr 238 per tonn CO2.

Avgiften omfatter ikke utslipp ved forbrenning av 
avfall som ikke inneholder fossilt materiale.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift ved forbrenning av
a. farlig avfall
b. avfall dersom CO2 fanges og lagres.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 
avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

II
Fra den tid departementet bestemmer, gjøres føl-

gende endring:

§ 1 første ledd skal lyde:
I henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter 

skal det ved forbrenning av avfall som gir kvotepliktig 
utslipp etter klimakvoteloven, betales avgift med kr 95 
per tonn CO2. Ved forbrenning av annet avfall skal det 
betales avgift med kr 476 per tonn CO2.

III
Fra den tid departementet bestemmer, gjøres føl-

gende endring:

§ 1 annet ledd skal lyde:
Avgiften omfatter ikke utslipp ved forbrenning av 

avfall som
a. gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven
b. ikke inneholder fossilt materiale.

Avgift på SF6
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
ved innførsel og innenlandsk produksjon av SF6 med 
følgende beløp:
a.  ren SF6: kr 22 372 per kg.
b. SF6 som inngår i produkter: kr 4 332 per kg.

Avgiften omfatter ikke SF6 som gjenbrukes etter 
tapping fra SF6-isolerte anlegg som tas ut av drift.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på varer som
a. utføres til utlandet
b. legges inn på tollager når varene er bestemt til utfør-

sel
c. innføres

1. som reisegods
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
3. til midlertidig bruk.

d. leveres til eller innføres av NATO og styrker fra land 
som deltar i Partnerskap for fred

e. kommer i retur til produsents eller importørs lager
f. brukes til førstegangs påfylling av nye høyspentan-

legg.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.



134 Innst. 3 S – 2022–2023

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER)

§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
ved innførsel og innenlandsk produksjon av trikloreten 
(TRI) og tetrakloreten (PER), herunder gjenvunnet TRI 
og PER.

Avgiftsplikten omfatter TRI og PER som inngår som 
bestanddel i andre produkter. Avgift betales bare der-
som andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets to-
tale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av 
produktets totale vekt.

Avgift skal betales med følgende beløp:

Ved beregning av avgift benyttes den høyeste av en-
ten faktisk eller oppgitt andel TRI eller PER.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på varer som
a. utføres til utlandet
b. legges inn på tollager når varene er bestemt til utfør-

sel
c. innføres

1. som reisegods
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
d. leveres til eller innføres av NATO og styrker fra land 

som deltar i Partnerskap for fred
e. kommer i retur til produsents eller importørs lager
f. gjenvinnes til eget bruk.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 
avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Avgift på utslipp av NOX
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
med kr 24,46 per kg utslipp av nitrogenoksider (NOX) 
ved energiproduksjon fra følgende kilder:
a. fremdriftsmaskineri med samlet installert motoref-

fekt på mer enn 750 kW
b. motorer, kjeler og turbiner med samlet installert 

innfyrt effekt på mer enn 10 MW
c. fakler på innretninger på norsk kontinentalsokkel 

og anlegg på land.
Ved beregningen av effekt etter bokstav a og b skal 

effekten av elektromotorer og elektrokjeler ikke tas 
med.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på utslipp av NOX fra
a. fartøy som går i fart mellom norsk og utenlandsk 

havn
b. fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann
c. luftfartøy som går i fart mellom norsk og uten-

landsk lufthavn
d. enheter omfattet av miljøavtale med staten om 

reduksjon av NOX-utslipp.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning. 

Miljøavgift på plantevernmidler

§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 
19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mat-
trygghet mv. § 21 betales miljøavgift til statskassen ved 
innførsel og innenlandsk produksjon av plantevern-
midler.

§ 2 Landbruks- og matdepartementet kan gi forskrift 
om beregning og betaling av avgiften.

Innhold TRI/PER kr per kg
Pst. TRI PER
over 0,1 t.o.m. 1 0,81
over 1 t.o.m. 5 4,03 4,03
over 5 t.o.m. 10 8,06 8,06
over 10 t.o.m. 30 24,17 24,17
over 30 t.o.m. 60 48,35 48,35
over 60 t.o.m. 100 80,58 80,58
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Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

A. Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster 
enn petroleum

§ 1 Fra 1. januar 2023 kan det med hjemmel i lov 21. juni 
1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersø-
kelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske natur-
forekomster enn petroleumsforekomster § 2 kreves av-
gift til statskassen ved tildeling av konsesjoner for slik 
utforsking mv.

Nærings- og fiskeridepartementet kan gi forskrift 
om beregning og betaling av avgiften.

B. Årsavgift knyttet til mineraler
§ 1 Fra 1. januar 2023 kan det med hjemmel i lov 19. juni 
2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressur-
ser § 56 kreves avgift til statskassen for undersøkelse og 
utvinning av landbaserte mineralforekomster.

Nærings- og fiskeridepartementet kan gi forskrift 
om beregning og betaling av avgiften.

Avgift på produksjon av fisk
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
med kr 0,56 per kg produsert laks, ørret og regnbueør-
ret.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for produksjon av fisk som leveres
a. til diplomater
b. til NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap 

for fred
c. til Den nordiske investeringsbanken
d. vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig 

grunnlag.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Avgift på viltlevende marine ressurser
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine res-
surser høstet av norskregistrert fartøy. Avgift skal betales 
med 0,42 pst. av avgiftsgrunnlaget. Avgiftsgrunnlaget er 
brutto salgsbeløp minus den avgift som skal betales til 
fiskesalgslaget etter fiskesalslagslova.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for viltlevende marine ressurser som le-
veres
a. til diplomater
b. til NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap 

for fred
c. til Den nordiske investeringsbanken
d. vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig 

grunnlag.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Avgift på elektrisk kraft

I
§ 1 Fra 1. januar t.o.m. 31. mars og fra 1. april t.o.m. 
31. desember 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
med henholdsvis 9,16 og 15,84 øre per kWh på elektrisk 
kraft som leveres her i landet.

Det skal betales avgift med 0,546 øre per kWh for 
kraft til
a. industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og 

arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industripro-
duksjon. Den reduserte satsen omfatter elektrisk 
kraft som benyttes i forbindelse med selve produk-
sjonsprosessen

b. bruk i Troms og Finnmark fylke, med unntak av 
kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, 
Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, 
Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø

c. skip i næring
d. produksjon eller omforming av energiprodukt. Den 

reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyt-
tes i forbindelse med selve produksjonsprosessen.
Det skal betales avgift ved uttak av elektrisk kraft til 

eget bruk.
Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-

tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på kraft som er produsert i
a. energigjenvinningsanlegg, og som leveres direkte til 

sluttbruker
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b. aggregat med generator som har merkeytelse min-
dre enn 100 kVA, og som leveres direkte til sluttbru-
ker

c. nødstrømsaggregat når den normale elektrisitets-
forsyning har sviktet

d. mottrykksanlegg
e. solceller, og som brukes direkte av produsenten 

selv.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Det gis fritak for avgift på kraft til
a. husholdninger og offentlig forvaltning i Troms og 

Finnmark fylke, med unntak av kommunene Bals-
fjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, 
Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sør-
reisa, Tjeldsund og Tromsø

b. NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller per-
sonell i den utstrekning dette følger av internasjo-
nale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter 
på tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar 
i Partnerskap for fred

c. Den nordiske investeringsbanks offisielle virksom-
het

d. kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske 
og mineralogiske prosesser

e. veksthusnæringen
f. bruk i direkte sammenheng med produksjon av 

elektrisk kraft
g. fremdrift av tog eller annet skinnegående trans-

portmiddel, herunder oppvarming av og belysning 
i transportmiddelet. Fritaket omfatter også trolley-
buss.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 5 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

II
Fra den tid departementet bestemmer, gjøres føl-

gende endringer:

§ 2 første ledd bokstav e og ny bokstav f skal lyde:
e. solceller, og som brukes direkte av produsenten selv
f. fornybare energikilder, og som brukes på samme 

eiendom.

§ 3 første ledd ny bokstav h skal lyde:
h. energiintensive foretak i treforedlingsindustrien 

som deltar i godkjent energieffektiviseringspro-
gram. Fritaket gjelder kun kraft som benyttes i for-
bindelse med selve produksjonsprosessen.

Avgift på landbasert vindkraft
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
med 2 øre per kWh produsert elektrisk kraft fra landba-
serte vindkraftverk.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 3 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Avgift på kraftproduksjon
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
for elektrisk kraft som er produsert i vann- eller vind-
kraftverk.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Avgiften betales med 23 prosent av avgiftsgrunnlag 
som overstiger 70 øre per kWh.

For kraft som enten omsettes, leveres som konse-
sjonskraft eller leveres i henhold til rettighet til uttak fra 
kraftverket, er avgiftsgrunnlaget faktisk pris. For kraft 
som tas ut av kraftverkseier eller av deltakere i produk-
sjonsfellesskap som ikke er egne skattesubjekter etter 
skatteloven § 2-2 andre ledd, og som forbrukes i eierens 
eller deltakerens virksomhet (egenkraft), er avgifts-
grunnlaget spotmarkedspris.

Departementet kan gi forskrift om beregning av av-
giften.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Avgift på sukker mv.
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
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ved innførsel og innenlandsk produksjon av sukker mv. 
med kr 8,84 per kg av varens avgiftspliktige vekt.

Avgiftsplikten omfatter:
a.  sukker (roe-/bete- og rørsukker)
b. sirup og sukkeroppløsning av nevnte varer.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak for avgift på sukker som
a. fra produsents og importørs lager

1. utføres til utlandet
2. leveres som proviant
3. leveres til utsalg på lufthavn

b. innføres
1. som reisegods
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
c. fra produsents eller importørs lager leveres til eller 

innføres av
1. diplomater
2. NATO og styrker fra land som deltar i Partner-

skap for fred
3. Den nordiske investeringsbank

d. kommer i retur til produsents eller importørs lager
e. brukes til ervervsmessig fremstilling av varer
f. brukes til birøkt
g. leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på 

veldedig grunnlag.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Avgifter på drikkevareemballasje
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales miljøavgift og grun-
navgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk pro-
duksjon av drikkevareemballasje.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det skal betales miljøavgift på drikkevareemballasje 
med følgende beløp per emballasjeenhet:
a. glass og metall: kr 6,46
b. plast: kr 3,91
c. kartong og papp: kr 1,59.

Departementet kan gi forskrift om fritak for miljø-
avgift dersom emballasjen inngår i et retursystem, her-
under fastsette vilkår for fritak.

§ 3 Det skal betales grunnavgift på engangsemballasje 
med kr 1,33 per emballasjeenhet.

Som engangsemballasje anses emballasje som ikke 
kan gjenbrukes i sin opprinnelige form.

§ 4 Emballasje som inneholder følgende drikkevarer, er 
fritatt for grunnavgift:
a. melk og melkeprodukter
b. drikkevarer fremstilt av kakao og sjokolade og kon-

sentrater av dette
c. varer i pulverform
d. korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter
e. morsmelkerstatning.

Drikkevarer som nevnt i første ledd bokstav c og e er 
også fritatt for miljøavgift.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 
avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 5 Det gis fritak for miljø- og grunnavgift på drikkevare-
emballasje som
a. fra registrert virksomhets og importørs lager

1. utføres til utlandet
2. leveres som proviant
3. leveres til utsalg på lufthavn

b. innføres
1. som reisegods
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virk-

somhet
c. fra registrert virksomhets eller importørs lager leve-

res til eller innføres av
1. diplomater
2. NATO og styrker fra land som deltar i Partner-

skap for fred
3. Den nordiske investeringsbank

d. kommer i retur til produsents eller importørs lager
e. har rominnhold på minst fire liter
f. leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på 

veldedig grunnlag.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 7 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgiften 
i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Flypassasjeravgift

I
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 19. mai 
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen 
på ervervsmessig flyging fra norske lufthavner med føl-
gende beløp per passasjer:
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a. flyginger med sluttdestinasjon i Europa: kr 82
b. andre flyginger: kr 320.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for avgiften, her-
under hvilke land og områder som omfattes av de ulike 
satsene, og at enkelte områder skal omfattes av en an-
nen sats enn det som følger av første ledd.

§ 2 Det gis fritak for avgift på flyging av
a. luftbefordrerens ansatte på tjenestereise
b. barn under to år
c. transitt- og transferpassasjerer
d. NATOs styrker eller personell i den utstrekning 

dette følger av internasjonale avtaler Norge er for-
pliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår 
også styrker fra land som deltar i Partnerskap for 
fred.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften 
når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke 
var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

II
Fra den tid departementet bestemmer, gjøres føl-

gende endringer:

§ 2 nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

§ 2 annet ledd skal lyde:
Det gis fritak for avgift på flyging med lav- og null-

utslippsfly.

Dokumentavgift

I
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 12. desem-
ber 1975 nr. 59 om dokumentavgift betales avgift til stats-
kassen ved tinglysing av dokument som overfører hjem-
mel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed 
grunn og tilhørende festerett til tomta. Avgift skal betales 
med 2,5 pst. av avgiftsgrunnlaget, men minst kr 250.

Ved tinglysing av første gangs overføring av hjem-
mel til eierseksjon eller til fysisk del av eiendom i forbin-
delse med oppløsning av borettslag og boligaksjeselska-
per betales avgift med kr 1 000 per hjemmelsoverføring.

§ 2 Fritatt for avgift er
a. gaveandel i dokument som inneholder gave og lig-

nende til det offentlige eller til stiftelser og legater 

med allmennyttige formål, eller til foreninger med 
allmennyttige formål som har styresete her i landet

b. dokument som overfører rettigheter til fast eien-
dom til utenlandske diplomatiske og konsulære 
misjoner

c. overføring av hjemmel til fast eiendom til Den nor-
diske investeringsbank og som er nødvendig for 
bankens offisielle virksomhet

d. egen sameieandel i den enkelte eiendom ved over-
tagelse av fast eiendom ved oppløsning av sameie

e. overføring av hjemmel til fast eiendom mellom 
ektefeller

f. ideell arveandel etter loven i den enkelte eiendom 
ved overtagelse av fast eiendom på skifte eller fra 
uskiftet bo. Forskudd på arv regnes ikke som arve-
andel og heller ikke testamentsarv i den utstrekning 
den overstiger lovens arveandel.

g. overføring av hjemmel til fast eiendom til forrige 
hjemmelshaver eller dennes ektefelle, i forbindelse 
med salg etter reglene om tvangssalg

h. overføring av hjemmel til fast eiendom til NATO eller 
NATOs hovedkvarter i den utstrekning dette følger 
av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av

i. overføring av hjemmel til fast eiendom mellom 
Kongen, Dronningen, den nærmeste arveberetti-
gede til tronen i hvert etterfølgende slektsledd og 
disse personers ektefeller, samt disses felles barn 
som ikke er fylt 20 år ved utgangen av det år overfø-
ringen skjer

j. overføring av hjemmel til fast eiendom til testa-
mentsarving dersom overføring av hjemmel til ny 
erverver tinglyses samme dag

k. overføring av hjemmel til fast eiendom ved omorga-
niseringer som kan gjennomføres med skattemessig 
kontinuitet etter skatteloven § 11-2 til § 11-5, § 11-11 
og § 11-20 med tilhørende forskrifter. Omorganise-
ringen og tinglysingen av hjemmelen til fast eien-
dom må ha funnet sted etter 1. januar 2016.
Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, 

avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Ved førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin 
helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk, og 
overføring av bygg under arbeid, betales avgift bare av 
salgsverdien av tomta dersom det blir tinglyst hjem-
melsoverføring til denne.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, av-
gjøres spørsmålet av departementet.

II
Fra den tid departementet bestemmer, gjøres føl-

gende endring:
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§ 2 første ledd ny bokstav l skal lyde:
l. overføring av hjemmel til fast eiendom fra kommu-

nal stiftelse til kommune.

Frekvens- og nummeravgift
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 4. juli 
2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 12-2 be-
tales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift 
av system for mobilkommunikasjon (frekvensavgift) 
med følgende beløp per MHz (frekvensdupleks) dispo-
nert båndbredde:

§ 2 For 2023 skal det i henhold til lov 4. juli 2003 nr. 83 
om elektronisk kommunikasjon § 12-2 betales avgift til 
statskassen for tillatelse til bruk av femsifrede nummer 
(nummeravgift) med følgende beløp per nummer:

§ 3 Kommunal- og distriktsdepartementet kan fatte en-
keltvedtak og gi forskrift om beregning og betaling av 
avgiften.

XI
Stortingsvedtak om tollavgift for 2023

§ 1 Plikten til å svare tollavgift
Fra 1. januar 2023 skal det svares tollavgift ved inn-

førsel av varer etter bestemmelsene i lov 11. mars 2022 
nr. 8 om tollavgift og de satser som følger av dette vedta-
ket.

De ordinære tollavgiftssatsene for 2022 skal fortsatt 
gjelde fra 1. januar 2023.

§ 2 Preferansetollavgiftssatser
Varer som er omfattet av frihandelsavtale inngått 

med fremmed stat eller gruppe av stater, skal innenfor 
rammen av slike avtaler innrømmes preferansetollav-
giftssats. Tilsvarende gjelder for varer som er omfattet av 
det generelle preferansesystem for utviklingsland som 
Norge ensidig gir tollbegunstigelse ((Generalized Sys-
tem of Preferences (GSP)).

Gitte kvoter og satser som er omfattet av det gene-
relle preferansesystem for utviklingsland (GSP), videre-
føres for 2023.

Departementet kan fastsette reduserte satser og 
andre tollmessige forhold som følger av frihandelsavta-
le fremforhandlet med annen stat.

§ 3 Nedsettelse av ordinære tollavgiftssatser i budsjettåret
Satser på enkelte vareslag kan settes ned som be-

stemt i tollavgiftsloven § 3-2 om nedsettelse av tollav-
giftssatser i budsjettåret.

§ 4 Handelstiltak – særskilte satser
Det kan vedtas handelstiltak i form av særskilte sat-

ser for tollavgifter som bestemt i tollavgiftsloven § 3-1 
annet ledd.

§ 5 Klassifisering av varer (tolltariffen) – nye eller endre-
de oppdelinger

Departementet kan gi forskrift om nye oppdelinger 
eller endre gjeldende oppdelinger i tolltariffen om klas-
sifisering av varer, dersom endringene verken har nev-
neverdig betydning for statens inntekter eller har næ-
ringsmessige eller handelspolitiske konsekvenser.

§ 6 Tolltiltak i krigstid eller ved annen internasjonal kri-
sesituasjon

Kongen i statsråd kan fastsette tolltiltak overfor ett 
eller flere land dersom vilkårene i sikkerhetsunntaksbe-
stemmelsen i Generalavtalen om tolltariffer og handel 
(GATT 1994) artikkel XXI er oppfylt.

Oslo, i finanskomiteen, den 6. desember 2022

– 450 MHz-båndet kr 1 430 000
– 700 MHz-båndet kr 1 630 000
– 800 MHz-båndet kr 1 630 000
– 900 MHz-båndet kr 1 630 000
– 1800 MHz-båndet kr 1 630 000
– 2,1 GHz-båndet kr 1 508 000

Kategori A kr 160 390
Kategori B kr 114 270
Kategori C kr 87 900
Kategori D kr 61 550
Kategori E kr 28 600
Kategori F kr 3 560

Eigil Knutsen
leder og ordfører
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Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023 – enkelte presiseringer 

om høyprisbidrag  

Regjeringen mener at det er behov for å omfordele mer av de ekstraordinært høye 

inntektene fra kraftproduksjon. Regjeringen har derfor i budsjettet for 2023 foreslått å 

innføre et høyprisbidrag (avgift på kraftproduksjon), jf. Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, 

avgifter og toll 2023 punkt 5.2.2.  

Høyprisbidraget er tilpasset den spesielle situasjonen vi er i, og er ikke et varig element 

i skattesystemet slik som grunnrenteskatten. Det er ikke omtalt en sluttdato i 

proposisjonen. Etter departementets oppfatning bør det situasjonsbestemte 

høyprisbidraget avvikles innen utgangen av 2024. 

Høyprisbidraget er foreslått å gjelde fra offentliggjøring 28. september 2022 for 

vannkraftverk med generatorer med samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA eller 

mer, og fra 1. januar 2023 for øvrige vannkraftverk og vindkraftverk. Forslaget om 

umiddelbar ikrafttredelse for stor vannkraft begrunnes ut fra hensynet til å unngå 

tilpasninger og ut fra provenyhensyn.  

Regjeringen mener at det er fare for tilpasninger i form av nedtapping av 

vannmagasiner dersom avgiften ikke trer i kraft straks den blir kjent. Slik 

magasinsituasjonen i Sør-Norge er nå, ville slike tilpasninger vært svært uheldige for 

forsyningssikkerheten. Det har derfor ikke vært mulig å sende forslaget på høring før 

virkningstidspunktet for høyprisbidraget for stor vannkraft.  

Etter at forslaget ble varslet 28. september, har jeg merket meg at det har vært reist 

VEDLEGG 1



 

Side 2 

spørsmål om grunnlaget for høyprisbidraget ved kontraktsforhold mellom juridiske 

personer i samme konsern. Siden det skattemessige utslaget av hvilket grunnlag som 

velges kan være betydelig, ser jeg behov for å presisere forståelsen av forslaget i eget 

brev til Stortinget. 

 

I lys av at forslaget ikke har vært på høring, har Finansdepartementet i pressemelding 

av 6. oktober 20221 uttalt at det vil kunne være behov for å vurdere nærmere enkelte 

avgrensninger og presiseringer av avgiftsgrunnlaget, og at det blant annet kan gjelde 

grensedragningen mellom henholdsvis avtaler mellom nærstående selskaper og kraft 

som benyttes i egen virksomhet. Som det fremgår av budsjettproposisjonen, vil 

nærmere bestemmelser om gjennomføring av høyprisbidraget bli fastsatt i 

særavgiftsforskriften.  

 

Forslaget til høyprisbidrag har som utgangspunkt at bidraget/avgiften skal beregnes på 

grunnlag av de faktiske prisene som den avgiftspliktige har oppnådd, jf. Prop. 1 LS 

(2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023.  

 

Utgangspunktet om faktisk pris passer ikke i alle tilfeller. For det første vil det være 

tilfeller der kraften blir forbrukt uten å være solgt. Da vil det ikke foreligge noen 

kontraktspris. For det andre kan det ved interessefellesskap mellom produsent og 

kjøper være fare for at prisen ikke blir satt på markedsmessige vilkår. 

 

Ett tilfelle der kraften blir forbrukt uten å være solgt, er tilfellet der kraften er produsert 

og brukt i egen virksomhet (egenkraft). Med egenkraft her menes at kraften er 

produsert og brukt innen samme juridiske person. Forslaget forutsetter at slik 

egenkraft skal verdsettes til spotmarkedspris, dvs. det kraften alternativt kunne vært 

solgt for. Dette følger av forslag til vedtak om avgift på kraftproduksjon § 2 andre ledd 

andre punktum. 

 

For interessefellesskap er det, på grunn av fare for utilsiktede tilpasninger og 

omgåelser av avgiftsplikten, varslet om en bestemmelse i særavgiftsforskriften om 

hvilken pris som skal legges til grunn for beregningen av avgiften for avtaler mellom 

partene. Interessefellesskapet kan være direkte, for eksempel mellom mor- og 

datterselskap, eller det kan være indirekte, for eksempel mellom datterselskaper som 

styres av et felles morselskap. Interessefellesskapet kan også være basert på et 

økonomisk fellesskap, uten at partene er underlagt felles eierskap eller kontroll, for 

eksempel mellom forhandler og produsent.  

 

For nye og endrede avtaler som er inngått etter 27. september 2022, vil det i 

særavgiftsforskriften bli gitt en bestemmelse for tilfeller hvor det foreligger 

interessefellesskap mellom avtalepartene. Bestemmelsen vil angi at forutsetningen for å 

legge faktiske priser til grunn, er at kontrakten er inngått på markedsmessige vilkår. 

 
1 Statsbudsjettet 2023: Samlede skatte- og avgiftsendringer - regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2023/statsbudsjettet-2023-skatter-og-avgifter/statsbudsjettet-2023-samlede-skatte-og-avgiftsendringer/id2930125/


Side 3 

Det vil følge av forskriften at bevisbyrden for at det foreligger markedsmessige vilkår 

ligger på den avgiftspliktige. Hensikten med bestemmelsen er at partene ved 

interessefellesskap må være særlig aktsomme når de avtaler priser seg imellom, og 

være beredt på å dokumentere grunnlaget for de avtalte prisene.   

For kontrakter der det foreligger interessefellesskap, er altså hovedregelen at avtalt 

pris mellom partene skal legges til grunn for avgiftsberegningen. For kontrakter i 

interessefellesskap inngått etter 27. september 2022 vil det etter særavgiftsforskriften 

være vilkår om at kontrakter er inngått på markedsmessige vilkår. Kun for kontrakter 

inngått etter 27. september 2022 der den avgiftspliktige ikke kan dokumentere at det 

foreligger markedsmessige vilkår, vil det følge av særavgiftsforskriften at 

spotmarkedsprisen i den aktuelle timen og det aktuelle prisområdet skal benyttes.  

Departementet vil vurdere om denne presiseringen har betydning for statens inntekter 

fra høyprisbidraget i 2023 og eventuelt komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 

Departementet legger til grunn at presiseringen ikke skal påvirke oljepengebruken i 

2023.  

Med hilsen 

Trygve Slagsvold Vedum 
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Korrigering av feil/unøyaktigheter i Prop. 1 LS (2022-2023) Skatter, avgifter og toll 2023 

Prop. 1 LS (2022−2023) Skatter, avgifter og toll 2023 inneholder dessverre noen feil eller 
unøyaktigheter som finanskomiteen bes ta hensyn til i arbeidet med komitéinnstillingen. 

Side 57, punkt 2.3.3: 
Rett tekst i andre setning er (endringen er uthevet med grått): «Ektefeller får et felles 
bunnfradrag på 3,4 mill. kroner.» 

Side 103, punkt 5.2.1: 
I omtalen oppgis et anslag på påløpt grunnrenteskatt i 2022 med gjeldende regler, omregnet til 
2023-kroner. Ved en inkurie er anslaget i Prop. 1 LS (2022–2023) omregnet til 2023-kroner 
med utgangspunkt i anslag på KPI, mens et tilsvarende anslag i Meld. St. 1 (2022–2023) er 
omregnet til 2023-kroner med utgangspunkt i statsbudsjettets utgiftsdeflator. Omregningen til 
2023-kroner er en beregningsteknisk øvelse og har ikke betydning for de faktiske størrelsene i 
statsbudsjettet. For å sikre konsistens på tvers av budsjettdokumentene bør setningen i Prop. 1 
LS endres. Nest siste setning i første hele avsnitt bør derfor endres til (endringen er uthevet 
med grått): «Med gjeldende skatteregler anslås provenyet til om lag 54 mrd. kroner i 2022, 
som er rundt 46 mrd. kroner mer enn gjennomsnittet for 2010–2021, regnet i 2023-kroner.» 

Side 148, pkt. 6.1: 
Siste setning i fjerde avsnitt lyder følgende: «Bruk av en felles sjablong innebærer også at det 
ikke behov for at selve grunnen under kraftlinjene må befares ved verdsettelsen av 
nettanlegget.» Denne setningen bør endres, ved at deler av teksten slettes, og ett ord legges til. 
Rett tekst er (overstreket tekst skal utgå, markert ord uthevet i grått skal legges til): «Bruk av 
en felles sjablong innebærer også at det ikke er behov for at selve grunnen under kraftlinjene 
må befares ved verdsettelsen av nettanlegget.» 

VEDLEGG 2



Side 2 

Side 313, forslag til vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter:  
I vedtaket romertall II skal de generelle satsene for naturgass og LPG i § 1 bokstav c og d 
være henholdsvis kr 1,89 per Sm3 og kr 2,86 per kg. jf. satsene i romertall I, slik (endringen er 
uthevet i grått):  
«c. naturgass (generell sats): kr 1,89 per Sm3  
[…]  
d. LPG (generell sats): kr 2,86 per kg.» 
 
Side 331, Tabell 1.1 
Det står at anslag for skatteutgiften av Fradrag for daglig arbeidsreise og besøksreise til 
hjemmet for pendlere for 2022 er «855» (mill. kroner). Korrekt beløp er «2 000» (mill. 
kroner). Det tas inn følgende fotnote til punktet i tabellen «Den lave anslåtte skatteutgiften i 
2021 må ses i sammenheng med koronapandemien, og en betydelig reduksjon i antall 
skattytere med reisefradrag». 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Trygve Slagsvold Vedum  
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