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2022

• Ukraina

• Post-post-Covid-19 og støtteordninger

• Energikrise

• Skatteregimet

• Makrotall:
• Rentenivå

• Inflasjon

• Prisstigning



Utvikling av styringsrenten (Norges Bank)



Renten

• Styringsrenten: «ned på lengre sikt?»
• Boliglånsrenten: ca. 4 % inntil videre

• Inflasjon
• Lønn
• Boligpriser
• Bakteppet: Arbeidsmarkedet
• Inflasjon, lavkonjunktur – Resesjon?











"Hva betyr dette for meg?"

Lønn

- Reallønnsnedgang på 1,9% i 2022

- Hva med 2023?

Bolig

- Boligprisene sank med 2,2 % i september 
2022.

- Hva med 2023/2024?



Svar: "Den 
perfekte
storm"

• Lav lønnsvekst

• Økt rente

• Økt prisnivå på varer og tjenester

• Økt strømpris

• Økte skatter og avgifter

Økt inflasjon som følge av blant annet høye strømpriser + økte 
renter:

= svekket kjøpekraft

= reduksjon i husholdningenes konsum

= dempet aktivitet i Norsk økonomi



Virkning

Økonomien til mang en gjennomsnittsfamilie 
vil kunne briste:

Makter husholdningene en økning i 
rentebetjening av boliglånet med en effekt på 
80-90.000,- pr. år?

Gjennomsnittslønnen er nå i overkant av kr. 
600.000,-.

«Vanlige folks tur»: Etter 3-4 år vil en meget 
stor andel av de som nå har en lønn under kr. 
750.000,- komme over denne grensen, og 
dermed få økt skatt oppå dette



Gjeldsbyrde – Ny låneforskrift?



Sysselsettingen - stilling ledig





Statens inntekter på olje og gass

«For 2022 kan petroleumsinntektene 
tilsvare 1.500 milliarder kroner», skriver 
Nordea Markets i et notat.

«Neste år kan dette tallet overstiges, med 
anslåtte inntekter på 1.900 milliarder 
kroner»



Olje- og gassinntekter fremover

«Neste år kan dette tallet overstiges, med anslåtte inntekter på 1.900 
milliarder kroner»

Holder prisene på olje og gass seg oppe, kan staten til sammen dra inn 
4.900 milliarder kroner på tre år, ifølge meglerhuset.

I 2024 ligger Norge an til å dra inn 1.500 milliarder kroner, anslår de.

Oljefondet er for tiden verdt rundt 12.000 milliarder kroner. Dermed 
kan inntektene i 2022 alene utgjøre 12,5 prosent av fondsverdien.



Oljepris ( 2018- i dag)



Gasspris







KPI





UTESTÅENDE SKATTEGJELD OG 
INNFORDRING



Hva er utestående skattegjeld?

• Utestående skattegjeld?
• Vanskelig å få tak i konkrete tall

• Skatteetaten vil innfordre utestående 
på normal måte; med 
utleggsforretning med utleggstrekk 
og utleggspant

• Husk forsinkelsesrente



KONKURSBØLGE?

• Økning i antall konkurser første halvdel 2022:
• Ca. 6 % sammenlignet med første halvdel 2021

• Arbeidstakere som har mistet jobbene sine grunnet 
konkursrelaterte årsaker har økt med 26,2 % i første 
halvdel av 2022

• Årsaker:
• Økte kostnader til lønninger, energi, renter og skatt

• Reallønnsnedgang fører til lavere kjøpekraft



Har du 
spørsmål?

Teknisk: SMS til +47 975 21 635

Faglig: SMS til +47 920 96 123



SATSER



Kapitalinntekt, selskapsskatt og finansskatt

Regler 2022 Forslag 2023 Endring 

Personer 22 % 22 % - %

Bedrifter 22 % 22 % - %

Finansskatt på 
lønn 

5 % 5
% - %



Utbytteskatt

Regler 2022 Forslag 2023 Endring 

Faktor  1,6 1,72 0,12%
Effektiv sats for 
utbytteskatt 49,5 % 51,5            % 2 % 



Fradrag

REGLER 2022 
FORSLAG 

2023 
ENDRING

Personfradrag  58 250 kr 73 100 kr 25,5 % 

Minstefradrag 
i lønnsinntekt 46 % 46 % - %

Nedre grense 31 800 kr Utgår kr

Øvre grense 109 950 kr 109 950 kr - %



Fradrag

Regler 2022 Forslag  2023 Endring

Minstefradrag i 
pensjonsinntekt 40 % 40 % -

Nedre grense 4000 kr Utgår kr -

Øvre grense 90 800 kr 90 800 kr - %



Reisefradrag 

Regler 
2022

Forslag 
2023 Endring

Reisefradrag  

Sats per km  1,65 kr 1,70 kr 3 % 

Nedre grense  14 000 kr 14 400 kr 2,9 % 



Trinnskatt 

Forslag 2022 Forslag 2023 Endring
Trinn 1 - Innslagspunkt 190 350 kr 198 350 kr 4,2 %

Sats 1,7 % 1,7 % - %

Trinn 2 - Innslagspunkt 267 900 kr 279 150 kr 4,2 %

Sats 4,0 % 4,0 % - %

Trinn 3 - Innslagspunkt 643 800 kr 644 700 kr 0,1 %

Sats 13,4 % 13,5 % 0,1 %

Trinn 4 - Innslagspunkt 969 200 kr 969 200 kr - %

Sats 16,4 % 16,5 % 0,1 %

Trinn 5 – Innslagspunkt 2 000 000 2 000 000 kr - %

Sats 17,4 % 17,5 % 0,1 %



Trygdeavgift

Regler 2022 Forslag 2023 Endring  

Nedre grense for å betale 64 650 Kr 64 650 kr - %

Opptrappingssats 25,00 % 25,00 % - %

Lønnsinntekt 8,00 % 7,90 % 0,10   %

Fiske, fangst og barnepass 8,00 % 7,90 % 0,10   %

Annen næringsinntekt 11,20 % 11,10 % 0,10               %

Pensjonsinntekt mv 5,10 % 5,10 % - %



Arbeidsgiveravgift

Regler 2022 Forslag 2023 Endring  

Sone I 14,10 % 14,10 % - %

Sone Ia 14,10 % 14,10 % - %

Sone II 10,60 % 10,60 
% - %

Sone III 6,40 % 6,40 % - %

Sone IV 5,10 % 5,10 % - %

Sone IVa
7,90 % 7,90 

% - %

Sone V 0,00 % 0,00% - %

Ekstra over 750 000 5,00% NY !



Forutsatt 1 000 000 i alm inntekt og pers inntekt

• Beskatning hos ansatt
• Alm.inntekt 22 % = 220 000
• Trygdeavgift 78 000
• Trinnskatt 114 885
• Tot beskatning 412 885

• Beskatning hos arbeidsgiver
• Aga 141 000
• Aga (høy - over 750 000) 12 500
• Samlet Aga*) 153 500
*) fradragsberettiget ved skattefastsettelse (22%) 119 730



Skatt på 1 000 000

• Samlet skatt som lønn med aga 532 315
• Altså, 53,2 % 

• Velge utbytte i stedet?

• Selskapets skatt på overskudd betaler skatt med 220 000 

og deler ut 780 000 med 
• Utbytteskatt 22% x 1,72
• foreslått faktor 1,72

• Effektiv sats 37,84 % 295 152

• Total skatt 515 152 
• Altså 51,50 %



Formuesskatt

Regler 2022 Forslag 2023 Endring  

Innslagspunkt 1 
stat og kommune 1 700 000 kr 1 700 000 

kr - %

Sats trinn 1 
Kommune 0,7 % 0,7 % %

Sats trinn 1 Stat 0,25 % 0,30
% 5 %

Innslagspunkt 2 NY! kr 20 000 000
kr - %

Sats NY! % 0,4 % 0,4 %



Verdsettelse

Regler 
2022 

Forslag 
2023 Endring  

Primærbolig 25 % 25 % - %

Primærbolig med verdi over 10 mill 50 % 50 % - %

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld) 95 % 95  % - %

Aksjer (inkl. næringseiendom og tilordnet gjeld) 75 % 80 % -5      %

Driftsmidler (og tilordnet gjeld) 75 % 70 % -5 %



Maksimale effektive skattesatser

Regler 2022 Forslag 2023 Endring  

Lønnsinntekt eksl. Arbeidsgiveravgift 47,40 %
47,40 

% - %

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 53,90 %
55,80 

% 1,9 %

Pensjonsinntekt 44,50 %
44,60 

% 0,1 %

Næringsinntekt 50,60 %
50,60 

% - %

Utbytte 49,50 %
51,50 

% 2,0   %



Merverdiavgift 

Regler 2022 Forslag 2023 Endring 

Alminnelig sats 25 % 25 % - %

Redusert sats næringsmidler 15 % 15 % - %

Lav sats 12 % 12 % - %



STRØMSPARINGSTILTAK



Strømsparetiltak 

• 6 punkter for å spare 10TWH fra norske bygg innen 2030

• Enøktiltak mot husholdninger, næringsliv og det offentlige, 
tilskuddsordninger, infokampanjer, enøk- koordinator, 

• Miljøaddendum til meglerstandard for næringsleie 



Inntektsskatt for privatpersoner



Forenkling av minstefradraget

• Nedre grense for minstefradraget fjernes. 
Minstefradraget vil da regnes som en prosentsats 
med øvre grense.

• Dette medfører høyere skatt for personer med mer 
næringsinntekt og kapitalinntekt

• BSU, IPS og gavefradraget holdes uendret

• Særfradraget for enslige forsørgere fjernes, men 
utvidet barnetrygd for dem økes.



Utvidet rett til 
fradrag for 

kost for 
pendlere



Elbil som firmabil

• Verdsettelsesrabatten hvor elbil som firmabil 
verdsettes til 80 % av listepris, ikke 100 % av listepris, 
fjernes. 

• Forenkler ved å likestille elbil og «tradisjonelle» biler 
skattemessig som firmabiler.

• Halvparten av de som har elbil som firmabil har 
bruttoinntekt over 1 mill. kr.



Opphevelse av 
fradrag for 

kostnader til 
doktorgrads-

arbeid

• I dag fradrag for trykkekostnader og reisekostnader i 
forbindelse med prøven, og fradrag for kostnader til 
doktorgradsmiddagen, sktl § 6-43

• I dag begrenset til å gjelde norsk universitet eller høyskole. 
Skylder på EØS-avtalen

• Foreslås fjernet, men kunne vært utvidet. Vil nå inngå i 
minstefradraget

• Vanlige folk tar ikke doktorgrad



SÆRAVGIFTER



Slutt på 
taxfree 

tobakk?

• Regjeringen foreslår å halvere mengden tobakk som kan tas 
med avgiftsfritt fra utlandet.

• Da blir det en halv kartong sigaretter/halv rull snus…



Særavgift på 
bil

• Redusert fordel i engangsavgiften for hybridbiler. 
Vektfradraget reduseres fra 15 % til 10 %

• Full omregistreringsavgift på elbil

• Økte veibruksavgift på alle drivstoff



Økt avgift på 
produksjon av 

fisk

• Produksjonsavgiften på fisk foreslås økt fra 0,405 kr. pr. kg. 
til 0,56 kr. pr. kg. produsert laks, ørret og regnbueørret

• Beregnes av sløyd fisk, uavhengig av hvor fisken er slaktet

• Gjelder ikke fiskepark- eller slaktermerdtillatelser, fisk fra 
landanlegg og i ferskvann, og villfisk 

• Dette er uavhengig av grunnrenteskatt



STYRKING AV FINANSTILSYNET



30 nye stillinger skal styrke arbeidet 
innenfor tidsaktuelle og kritiske 
tilsynsområder, som klimarisiko, digital 
sårbarhet og hvitvasking.

Tiltaket dekkes gjennom økt tilsynsavgift.



✓Tematilsyn i 2020 og 2021

✓Ny avdeling med hovedansvar for 
antihvitvasking

Tilsynserfaringer





STRØMSTØTTEORDNINGER FOR 
NÆRINGSLIVET





Støtteordningene

Energikartlegging

= 25 % av strømprisen over 70 øre

Investering i energisparingstiltak

= 45 % av strømprisen over 70 øre + halvparten av 
investeringskostnaden

✓ Forbedre tilgang på fastprisavtaler (jf. forslag til ny § 18-3 
(2) nr. 4 bokstav a i skatteloven)

✓ Lånegarantier



UTBYTTEFORBUD



MERVERDIAVGIFT 



Merverdiavgift 
på el-biler

Anmodningsvedtak i forbindelse med rev. statsbudsjett:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 
2023 innføre moms på kjøpsbeløpet for elbiler over 
500 000 kroner. Momsfritaket skal holdes uendret 
frem til 2025. I forbindelse med innføring av 
kjøpsavgifter for elbil skal det sikres at 
konkurransefordelen til elbiler i alle 
personbilsegment opprettholdes.»





Regjeringen følger opp anmodningsvedtaket

✓ Mva. på kjøpsbeløp over 500 000 fra 1.1.2023

✓ I merverdiavgiftsloven finnes det ingen hybride 
løsninger hvor samme vare/tjeneste både er 
unntatt eller fritatt, og samtidig momspliktig. 
Loven må derfor endres.

✓ Ordningen vil medføre en større byrde for 
næringslivet, og er langt unna forutsigbarhet og 
forenkling

Fra statsbudsjettet 2023



Noen spørsmål som vil oppstå 

• Hva med leasing?

• Hva med el-busser og el-
lastebiler? Forslaget gjelder kun for 
personkjøretøy

• Skal fortsatt batterier til elbiler være 
fritatt? Fritaket foreslås opphevet

• Hva med elbiler som har en veiledende 
pris under 500 000, men som koster mer 
med ekstrautstyr?



Merverdiavgift på
elektroniske
nyhetstjenester

✓ Regjeringen foreslår å avvikle fritaket
for elektroniske nyhetstjenester, dvs. 
lyd og levende bilde

✓ Nyhetsbransjen kan fortsatt benytte
fritaket for aviser, herunder
elektroniske aviser, i mval. § 6-1

✓ Skal beregnes mva. etter alminnelig
sats

✓ Vil oppstår grensedragninger: "i 
hovedsak tekst og stillbilder"

✓ Oppheves med virkning fra 1.1.2023



Salg av fjernleverbare tjenester fra utlandet

• Pågående utredningsarbeid om å modernisere merverdiavgiftsreglene 
for tjenestehandel over landegrensene

• Fjernleverbare tjenester er tjenester der utførselen eller levering etter 
tjenestens art ikke kan knyttes til et bestemt sted

• Foreslås generell merverdiavgiftsplikt for alle fjernleverbare tjenester fra 
utlandet til mottakere i det norske merverdiavgiftsområdet

• Vil altså ikke lenger være avhengig av hvem mottakeren er , eller hvilken 
fjernleverbar tjeneste som omsettes



Fjernleverbare tjenester fra utlandet forts....

• Innebærer fritak for mva. på fjernleverbare 
tjenester som leveres til mottaker hjemmehørende utenfor 
det norske merverdiavgiftsområdet

• Det er den utenlandske tilbyderen som skal være ansvarlig 
for oppkreving og betaling av mva. når fjernleverbare 
tjenester leveres fra utlandet til forbrukere i Norge

• Ikrafttredelse 1.1.2023



Endret tidfesting av merverdiavgift ved
bygge- og anleggsvirksomhet og
verftsindustri

Anmodningsvedtak:

"Vedtak 849: Stortinget ber regjeringen foreta
nødvendige forskrifts- og/eller
regelendringer slik at innberetning og betaling
av merverdiavgift ved bygge- og
anleggsvirksomhet suspenderes inntil
omtvistede krav er avklart, og komme tilbake
med nødvendig budsjettmessig oppfølging
snarest og senest i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2022."

Departementet har sendt på høring en alternativ ordning
med utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til fordringer
som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter



TOLL



Regulering av tollrepresentant i vareførselloven og 
tollavgiftsloven

• Det foreslås regler om bruk av tollrepresentant i 
vareførselsloven og tollavgiftsloven, og at 
tollrepresentantens og den representertes ansvar for 
tollavgift klargjøres i tollavgiftsloven

• Klargjøre bruken av fullmektig (tollrepresentant) 
og tollrepresentantens og den representertes plikter og 
ansvar

• Formålet er å redusere risikoen for tvister mellom de private 
partene

• Klargjøring av gjeldende rett, ikke ment å innebære 
materielle endringer



FORMUESKATT



Liten økning i formuesskatten

• Økning i verdsettelsen av aksjer og næringseiendom fra 75 til 80 pst
• Driftsmidler som eies direkte skjermes og reduseres til 70 pst

Satser:

• Satsen for formuer opp til 20 mill økes fra 0,95 pst til 1 pst
• Nytt trinn 2 – fra 20 mill pluss 0,4 pst marginalt dermed 1,4 pst
• Bunnfradraget beholdes (1,7 mill x 2)
• Høy verdsettelse av primærbolig videreføres med 10 mill
• Dødsbos rett til bunnfradrag i den kommunale delen av formuesskatten



Oversikt og 
ikrafttredelse

• Samlet inntekt av formuesskatten – ca 30 millarder i 2023 (økt med ca. 2,4 
milliarder)

• Antall personer som betaler formuesskatt – omlag 650 200

• Ca. 14,3 pst av skattyterne

• Skatteloven § 4-10 syvende ledd, § 4-12, § 4-17 annet ledd og § 4-40

Trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2023



Formelle verdsettelsesrabatter

• Aksjer, driftsmidler og næringseiendom- 75 pst (2022) – økes til 80

• Primærbolig 25 pst opp til en beregnet markedsverdi på 10 mill

• Overskytende 50 pst

• Sekundærbolig – 95 pst

• Bankinnskudd – 100 pst

• Gjeld tilordnes forholdsmessig







Skatteloven 
§ 2-1

Person bosatt i 
riket

«For person som har vært bosatt i riket i minst ti år 
før det inntektsår vedkommende tar fast opphold i 
utlandet, opphører bosted i riket etter utløpet av 
det tredje inntektsåret etter det inntektsår 
vedkommende tar slikt fast opphold i utlandet»



Skatteloven § 2-1 forts….

«men bare hvis det for hvert av de tre 
inntektsårene godtgjøres at personen ikke 
har oppholdt seg i riket i en eller flere 
perioder som overstiger 61 dager i 
inntektsåret og at personen eller dennes 
nærstående ikke har disponert bolig i riket.»



Tre vilkår for å bli ansett «utflyttet»

FAST OPPHOLD I 
UTLANDET

IKKE OPPHOLD I NORGE 
MER ENN 61 DAGER I 

INNTEKTSÅRET

IKKE SELV, ELLER 
NÆRSTÅENDE, SOM 
DISPONERER BOLIG I 

NORGE



Utreiseåret + 3 år
Person som har bodd i Norge i minst ti år, anses således 
skattemessig bosatt i Norge etter norsk internrett i 
utreiseåret og de tre etterfølgende årene

Eksempel: 

Person som den 1. januar 2022 er bosatt i Norge og har 
vært bosatt her i minst ti år, kan tidligst anses utflyttet 
etter norsk internrett 1. januar 2026



«Bolig»

✓ boenhet med innlagt helårs vann og avløp, med mindre 
boenheten i henhold til reguleringsplan, kommuneplanens 
arealdel eller andre offentligrettslige regler på 
utflyttingstidspunktet ikke kan benyttes som bolig, og

✓ enhver boenhet som faktisk er benyttet som bolig

Som bolig anses likevel ikke boenhet som er anskaffet minst 
fem år før det inntektsår det tas opphold i utlandet og som i 
denne perioden ikke har vært benyttet som bolig av skattyteren 
eller dennes nærstående



Skatteavtalene – «Skattemessig bosatt»

a. Skatteyter skal anses for bosatt bare i den stat hvor han disponerer 
fast bolig. Hvis han disponerer fast bolig i flere stater, skal han anses 
for bosatt i den stat hvor han har de sterkeste personlige og 
økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene);

b. hvis det ikke kan bringes på det rene i hvilken stat han har sentrum 
for livsinteressene, eller hvis han ikke har en fast bolig i noen av de 
kontraherende stater, skal han anses for bosatt bare i den stat hvor 
han har vanlig opphold;



Skatteavtalene – «Skattemessig bosatt» forts….

c. hvis han har vanlig opphold i flere stater eller ikke i noen av dem, 
skal han anses for bosatt bare i den stat i hvilken han er statsborger;

d. hvis han er statsborger i flere stater eller ikke av noen av dem, skal 
de kompetente myndigheter i de angjeldende kontraherende stater 
avgjøre spørsmålet ved gjensidig avtale.



Skatteavtalen med 
Sveits - Utbytte

Artikkel 10:

«Dividender som utdeles av et 
selskap hjemmehørende i en 
kontraherende stat til en person 
bosatt i den annen kontraherende 
stat, kan skattlegges i denne 
annen stat.»



Skatteavtalen med 
Sveits – forts….

Slike dividender kan også skattlegges i den kontraherende stat hvor det selskap som 
utdeler dividendene er hjemmehørende og i henhold til den denne stats lovgivning, 
men hvis mottakeren er den virkelige rettighetshaver til dividendene skal den skatt 
som ilegges ikke overstige:

a) 5 pst … er et selskap som innehar minst 25 % av kapitalen

b) 15 pst ellers…..(i alle andre tilfelle)

Uansett bestemmelsen i punkt 2, så lenge dividender som utdeles av et selskap 
hjemmehørende i Norge i henhold til norsk lovgivning tillates fratrukket et slikt 
selskaps inntekt ved utligningen av den norske statsskatt, kan

a) dividender som utdeles av et slikt selskap til en person bosatt i Sveits også 
skattlegges i Norge og i henhold til norsk lovgivning, men hvis mottakeren er 
den virkelige rettighetshaver til dividendene skal den skatt som ilegges ikke 
overstige 15 % av dividendenes bto beløp.



Skatteavtalen med Sveits 
– Formuesgevinst

Gevinsten ved hel eller delvis avhendelse av en vesentlig eierandel i et selskap kan 
skattlegges i den kontraherende stat hvor selskapet er hjemmehørende, dersom 
avhenderen er en fysisk person bosatt i den annen kontraherende stat som

a) var bosatt i den førstnevnte stat i henhold til artikkel 4 på noe tidspunkt i løpet av en 
5-års periode umiddelbart forut for avhendelsen, og

b) ikke er skattepliktig til den annen stat for slik gevinst



UTBYTTEBESKATNING



Utbytte - selskapsaksjonær

• For selskapsaksjonærer
• «Lovlig» utdelt utbytte er omfattet av fritaksmetoden, 

jf. sktl. § 2-38

• Ikke skattepliktig
• Lite unntak, 3 % av utbyttet er likevel skattepliktig, jf. § 2-38 

(6)

• Sammenheng med § 6-24 om fradragsrett for utgifter.



Fritaksmetoden er 
under press, men…

En nær "evig" utsettelse av beskatning?
✓ Løser kjedebeskatningsproblematikken

Mulige tiltak for å bremse denne utviklingen
✓ Begrense skattefrie veier inn i holding

✓ Tilordne tvangslønn

✓ Øke treprosentsinntektsføring

✓ Særbeskatning av holdingselskap

✓ Indirekte: øke formuesskatten

Ryker de brede skatteforlikene?



Utbytte – personlig aksjonær

• Skattepliktig etter sktl. § 10-11
• Utbytte anses som kapitalinntekt.

• Oppjusteres med et faktortall (1,6 i 2022)
• Faktortallet kom i 2016 

• Økt fra 1,15 i 2016 til 1,6 i 2022

• Effektiv skattesats 2021 – 31,68 %

• Effektiv skattesats 2022 – 35,2 %

• Effektiv skattesats 2023 – 37,84 %



Utbytte – personlig aksjonær forts….

Utbyttebeskatning etter skatteloven § 10-11
• «Som utbytte regnes enhver utdeling som innebærer en 

vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær»

Omfatter både penger og naturalytelser
• Naturalytelser verdsettes til omsetningsverdi, jf. sktl. § 5-3

Krav om lovlig utdeling for å ha krav på skjerming, jf. sktl. § 10-12



Utbytte – demmer opp for at verdier 
overføres skattefritt fra selskap til eier 

• Stoppregel for lån – skatteloven § 10-11 (4)
• Lån tatt opp i eget selskap etter 7. oktober 2015 er skattepliktige

• Selskapsfremmede investeringer, jf. sktl. § 13-1 og Rt 2003 side 536 
(Storhaugen Invest)
• Beskatningen settes til selskapets kostnader med investeringen

• Monsterskatt på trappene



MONSTERSKATT – SKATTLEGGING 
AV PRIVAT KONSUM I SELSKAPER





Litt innledningsvis

• Mange personer har selskap som sparebøsse og 
venter med uttak pga. uttaksbeskatning 

• Fristende å bruke midler som er i selskap til private 
formål 

• Tidligere stoppregler 
• Lovlig (og ulovlig) lån anses som utbytte, jf. sktl. § 10-

11 (4)

• Tilbakebetaling anses skattemessig som innbetalt kapital 

• Tap på fordringer i fritak selskap er avskåret   





Vilkår - hovedregelen

«Personlig skattyter med 
bestemmende 
innflytelse i et selskap»

«som eier, leier, leaser 
eller på annen måte 
disponerer»

«boligeiendom, 
fritidseiendom, båt, fly 
eller helikopter»

«som er egnet til privat 
bruk»

Begrunnelse: Skal ikke lønne seg å eie 
formuesobjektene i selskap til privat konsum



Vilkår - unntaket

Ny § 10-4 (4) siste avsnitt:

Perioder formuesobjektet har vært benyttet i 
inntektsgivende aktivitet i selskapet 
medregnes ikke.

Her kommer det justeringer



Beregning av verdi

Bolig- og fritidseiendom: 

0,5 % av det høyeste beløpet av markedsverdi og 
anskaffelseskostnad tillagt påkostninger. 

26 % årlig

Båt, fly og helikopter: 

2 % av anskaffelseskostnad tillagt påkostninger. 104 % årlig



Eksempel

Bolig

• Markedsverdi: kr 4 000 000

• Markedsleie: kr 180 000 årlig (15 000 per mnd.)

Fordel fastsatt etter sjablong

• Uttaksbeskatning 26 % x kr 4 000 000 = 1 040 000 i skattegrunnlag

• Betalbar skatt: kr 228 800

• Utbyttebeskatning 26 % x kr 4 000 000 = 1 040 000 i skattegrunnlag

• Betalbar skatt: kr 366 080 (skattesats 2022)



Salgstilfellene 

• Markedspris ikke relevant

• Ny § 10-14 (5)
• «Dersom selskapet overdrar formuesobjektet til 

skattyter […], regnes differansen mellom 
salgsvederlaget og den høyeste verdien av 
omsetningsverdi for formuesobjektet, eller 
anskaffelseskostnaden tillagt påkostninger og 
kostnader til oppussing og tilpasning, som 
utbytte etter § 10-11»

• Ny regel: differansen mellom salgsverdi og det 
høyeste av

a. Markedsverdi

b. Anskaffelseskostnaden tillagt påkostninger 
etc.



Omtalen i statsbudsjettet 2023

Departementet tar til fornuft!
✓ Tar tid å gjennomgå alle forslagene og utarbeide 

justeringer

✓ Regjeringen legger frem et justert forslag i 2023 -
Planlagt ikrafttredelse i 2024

Høringen viser at det er bred støtte for strengere regler, 
men:

✓ Nødvendig å målrette de foreslåtte reglene bedre

✓ Forslaget treffer for bredt

✓ Behov for unntaksregler (særlig ved utleievirksomhet)

✓ Noen mener også det bør være strengere regler...



GRUNNRENTESKATT

“Ground rent”





Hva er 
grunnrente?

✓ Inntekt man kan få av å eie jord og andre naturressurser

✓Grunnen leies bort mot en godtgjørelse 



Grunnrenten i 
havbruks-
næringen

Sats:
✓ 40 % grunnrenteskatt

Anvendelse:
✓ Produksjon av laks, ørret og regnbueørret

Bunnfradrag:
✓ 4 000 – 5 000 tonn

✓ Departementet ber om høringsinnspill her

✓ Tanken "bare" de største aktørene rammes
✓ Opprinnelig anslag 2/3 skal ikke betale

✓ Vedum innrømmer nå dette er "usikre tall og flere kan rammes",



Grunnrente i 
havbruks-
næringen

Ekstraordinære avkastningen fra havbruk oppstår som følge 
av

• Begrenset antall lokaliteter er egnet for havbruksvirksomhet

• Begrensinger i miljøregulereringer for antall og størrelse på 
tillatelsene

Gjelder
• Produksjon av laks, ørret og regnbueørret



Dagens skatteregler for havbruksnæringen

• Inntektsskatt av overskuddet med 22 %.

• Normale fradrags-, tidfestings- og 
aktiveringsregler, med enkelte spesialregler

• Eiendomsskatt 

• Eksportavgift

• Markedsavgift og forskningsavgift ved eksport. 
Fradragsberettiget etter § 6-15

• Produksjonsavgift (ny i 2021)

• 40,5 øre per kilo produsert fisk (i 2022). 
Fradragsberettiget etter § 6-15



Utforming av regelen

Grunnrente er et godt skattegrunnlag
✓Spiller ingen rolle hvor eierne bor

✓Svekker ikke selskapenes 
investeringsinsentiver

✓«Tanken» er at staten (fellesskapet) er med 
på investeringen som en passiv investor med 
tilsvarende beløp som grunnrenteskatten, og 
får den avkastingen på fremtidig overskudd. 
Dette fordi dette er en kontantstrømskatt.



Beskatningen i 
havbruk
Kontantstrømskatt

✓ Inntekter og investeringer skattlegges løpende 
i året de innvinnes/pådras

✓ Inntekter fra laks fastsettes etter en normpris

✓ Inntekter fra ørret og regnbueørret fastsettes 
basert på omsetning

✓ Selskapsskatt beregnes før grunnrenteskatt, og 
kommer til fradrag i grunnlaget for 
grunnrenteskatten

• Formell grunnrenteskattesats 51,3 %

• Effektiv marginalskatt 62 %



Kommunene

Halve inntekten tilfaller kommunen

✓ Produksjonsavgiften er fradragsberettiget i grunnrenteskatt
✓Ny naturressursskatt som er fradragsberettiget i fastsatt 

grunnrenteskatt

Både produksjonsavgift og naturressursskatten sørger for 
stabile inntekter



Hvem påvirkes 
av dette?

• Avkastning fra kommersielle matfisketillatelser
o Uavhengig av faktisk organisering 

• Utviklingstillatelser er ikke omfattet

• Gjelder innenfor det geografiske virkeområdet til 
akvakulturloven
o Ut til kontinentalsokkelen





Landbasert vindkraft

• Grunnrentebeskatning på konsesjonspliktig landbasert 
vindkraft

• Kontantstrømskatt
• Likt som vannkraft

• Investeringer kan føres direkte til fradrag i grunnlaget for 
grunnrenteskatten

• Foreslått skattesats er 40 %
• Marginalskatt er dermed 40 % + 22 % = 62 %

• Baserer seg på spotpris på produsert kraft
• Unntak for fastpriskontrakter til sluttbrukere

• Bunnfradrag
• 5 turbiner eller effekt på 1 MW eller mer

• Tankekors: ulempe for eksisterende virksomheter?
• Foretatte investeringer kan ikke føres til fradrag i grunnrenteskatten

• Blir dermed nye selskaper bedre posisjonert for grunnrenteskatt 
enn eksisterende?



Vannkraft
Allerede grunnrenteskatt på 37 %

✓ Forslag – økning til 45 %.

✓ Ny marginalskatt 67 %

✓ Høyest beskattet bransje sammen med petroleum (78%)

✓ Salg fra opprinnelsesgarantier inkluderes i 
grunnrenteskattegrunnlaget

✓ Statsbudsjettet: forslaget skal gjelde fra inntektsåret 2022.
✓ Det påpekes at dette ikke strider mot Grl. § 97

Proveny: 11,2 milliarder årlig
• Usikkert grunnlag



Høyprisbidrag på salg av vann- og vindkraft

Ekstraordinært høye strømpriser
✓ Høyeste pris målt i Oslo (tirsdag 30. aug. 2022)

✓ 645,26 øre for en kWh (uten nettleie, avgifter 
og mva)

✓ 5. oktober 112,44 øre per kWh

Ny avgift
✓ 23 % av prisen over 70 øre per kWh.

✓ Baserer seg på faktisk salgspris (motstykke til 
spotpris)

✓ Mao rammes ikke fastpriskontrakter

✓Statsbudsjettet:
✓ Gjeldende fra offentliggjøring 28. Sept. 2022.

✓ Fra 1. jan 2023 for mindre kraftverk



Høyprisbidrag på salg av vann- og vindkraft forts….

• Ikrafttredelse 28. september 2022

• For mindre kraftverk (vind- og vannkraft)

o Under 1 MW

o Fra 1. januar 2022

• Samlet marginalskatt med høyprisbidrag (vannkraft)

o 67 % + 23 % = 90 %

• Samlet marginalskatt med høyprisbidrag (vindkraft)

o 62 % + 23 % = 85 %

• Selskap som eier kraftverk

• Må trolig registreres for særavgift og lever 
særavgiftsoppgave (mnd.)

• Proveny

• 23,6 milliarder kroner



Er så høy samlet beskatning stridende mot grunnleggende 
rettsstatsprinsipper?

EMK TP 1 art 1:

"Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin 
eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det 
offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved 
lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper.

Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte 
svekke en stats rett til å håndheve slike lover som den anser 
nødvendige for å kontrollere at eiendom blir brukt i samsvar 
med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av 
skatter eller andre avgifter eller bøter."

• Staten har en vid skjønnsmargin (særlig i krisetider)

• Finansdepartementet
• Tiltakene er godt begrunnet og forholdsmessige



Petroleumsskatt – reduksjon av friinntektssatsen i de 
midlertidige regler

• Midlertidige "coronaregler" vedtatt 
juni 2020
• I tillegg til investeringskostnader kan 

en friinntekt utgiftsføres middelbart i 
særskattegrunnlaget

• Innføring begrunnet pandemien 
og lav oljepris (under pandemien)

• Friinntekten var på 17,69 %

• Foreslår reduksjon ned til 12,4 %.

•Begrunnelse for ikke å fjerne reglen
• Balansere hensynet til investeringer 

tatt med utg.pkt i de midlertidige 
reglene

• Og den forbedrede inntekten



Er den økte 
skatten på 

kraft 
positivt?

• Hafslund
• Budsjetterte inntekter i 2023 reduseres med 8 mrd. på grunn av 

skatteskjerpelsen

• Oslo kommune eier 100 % av Hafslund AS

• I Oslo kommunes budsjett for 2023 (lagt frem 21. september)

• Utbytte fra Hafslund 2,5 milliarder

• Reduksjon som følge av skatteskjerpelsen for vannkraft

• 1 milliard kroner

Kraftkommuner er ikke fornøyde med forslaget!



TIDFESTING AV TILSKUDD OG 
ERSTATNINGER I JORDBRUKET

Lovfesting av tidligere praksis



Hva betyr dette?

• Handler om i hvilket år en inntekt skal skattlegges

• Hovedregel (sktl. § 14-2)

• Når jordbrukeren får en "ubetinget rett" på ytelsen

• For erstatninger er dette på "skadetidspunktet"

• Praksis har åpnet for unntakt i jordbruksnæringen

• Engangsutbetaling kan fordeles til beskatning over flere 
år eller utsettes til et senere år

• For tilskudd

• Praksis: Skattlegging kan utsettes til det senere år 
kostnaden påløper

• Eksempler

• Tørkesommeren 2018 og pelsdyrforbudet som innføres 
fra 1. feb 2025



Tidfestingsregler -
jordbruk

• Høring om lovfesting sendt i år
• Postive tilbakemeldinger til lovfesting av 

praksisen

• Konsekvens
• Man behøver ikke lenger å rette henvendelser 

til FIN eller SKD om man er usikker

• Ny bestemmelse i sktl. § 14-29.



EIENDOMSSKATT

PÅ GRUNN UNDER KRAFTLINJER



Eiendomsskatt på grunn 
under kraftlinjer

• Statnett III-dommen (2021)

• Grunneier skal etter dommen betale for eiendomsskatten på 
grunnen under kraftlinjer.

• Kommunen må dermed skrive ut eiendomsskatt til 
grunneier.

• Nettsselskapet har bare en begrenset rett til å ha 
kraftlinjer der

• Departementet mener dette er uheldig

• Foreslår ny regel i eiendomsskattelova § 4

• Grunnen under kraftlinjer skal kun beskattes hos 
nettselskapet.

• Grunneier er ikke ansvarlig for eiendomsskatt på 
grunnen

• Grunnen under kraftnettet inkluderes i nettanlegget 
som et ikke avskrivbart element



Sjablongregler

Sjablongregel
• Kraftlinjer selges sjelden

• Verdien av grunnen settes til en prosentsats av 
gjenanskaffelsesverdien av nettanlegget

• Verdien av grunnen svarer kostnaden tilsvarende erstatning 
overfor grunneier.

Praktisk løsning
• Tar bare stilling til hvem som skal betale eiendomsskatt

• Tar ikke stilling til om bruksretten er total

• Tar ikke stilling til hvem som er skattemessig eier



Grenseoverskridende omorganiseringer

• Enkelte omorganiseringer kan skje uten beskatning, jf. sktl. § 11-11 
fjerde til sjette ledd
• Aksjebytte med norsk selskap som part
• Fusjon, fisjon og aksjebytte mellom utenlandske selskap
• Fusjon og fisjon der norsk selskap er part

• Vilkår
• Må gjennomføres med skattemessig kontinuitet i Norge
• Må også gjennomføres med skattemessig kontinuitet i utlandet

• Det er utfordrende å sette seg inn i utenlandsk rett, og i praksis vanskelig å oppfylle i 
enkelte tilfeller

• Svekker ikke det norske skattefundamentet.

• Kravet om kontinuitet i utlandet fjernes





STATSBUDSJETTET 2023

TAKK FOR OSS!


