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Prop. 1 LS (2016 – 2017)

Forslag til skattelovsendringer for inntektsåret 2017

samt noen utvalgte skatterettslige emner.
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AKTUELLE LOVER og FORSKRIFTER
DIREKTE SKATTER: 2015 2017

Skatteloven 26. mars 1999 NR. 14 (skatt på formue og inntekt)

Finansdepartementets forskrift 19.11.1999 nr. 1158

Skattedirektoratets forskrift 22.11.1999 nr. 1160 259,2 mrd 239,8 mrd

Svalbardskatteloven 29. november 1996 nr. 68

Jan Mayenskatteloven 29. november 1996 nr. 69 

Artistskatteloven 13. desember 1996 nr. 87

Petroleumsskatteloven 13. juni 1975 nr. 35 85,6 mrd 53,8 mrd

(Refusjon for leteunderskudd) ( 13,3 mrd)

Folketrygdloven 28. februar 1997 nr. 19 – kapittel 23 301,7 mrd 316,6 mrd

Arbeidsgiveravgift

Trygdeavgift

INDIREKTE SKATTER:

Merverdiavgiftsloven 19. juni 2009 nr. 58 256,2 mrd 270,3 mrd

Diverse særavgifter (alkohol, tobakk, motorkjøretøyer osv.) 102,7 mrd 113,8 mrd

FOR BEGGE SKATTEARTER:

Stortingets årlige skatte- og avgiftsvedtak. ________ _________

SUM: 992,1 mrd 994,3 mrd
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ENDRING I SKATTESATSEN FOR ALMINNELIG INNTEKT 2017
Nettoinntektsbegrep

Bruttoinntekter (lønn, pensjon, kapitalinntekter, næringsinntekt mv)

- Fradrag (rentekostnader, minstefradrag, utgifter, avskrivninger osv.)

= Alminnelig inntekt

Dette begrepet er likt for lønnstakere og selvstendig næringsdrivende, 
samt selskaper og innretninger mv.

Skattesatsen for alminnelig inntekt: 2013: 28 % 

2014: 27 %
2015: 27 %
2016: 25 %
2017: 24 %
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Formelle og beregnede effektive selskapsskattesatser i 2014. Prosent
Kilde: Europakommisjonen og ZEW Manheim, ref. Prop. 1 LS (2016 – 2017)

Land Formell 
skattesats

Effektiv 
gjennomsnittsskatte

sats

Effektiv 
marginalskattesats

Irland 12,5 14,4 13,2

Finland 20,0 18,4 14,4

Storbritannia 21,0 22,4 25,3

Sveits 21,2 18,6 12,4

Sverige 22,0 19,4 14,5

Danmark 24,5 22,2 16,9

Østerrike 25,0 23,0 18,4

Nederland 25,0 22,6 16,9

Hellas 26,0 24,1 19,8

Canada 26,5 24,8 23,7

Norge 27,0 25,1 21,1

Portugal 30,0 27,1 20,8

Italia 30,9 24,0 6,9

Tyskland 31,0 28,2 22,5

Belgia 34,0 26,7 6,9

Spania 35,3 32,6 34,1

Japan 35,7 37,7 40,4

USA 37,9 36,5 34,3

Frankrike 38,9 39,4 35,8
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ENDRING I SKATTESATSEN FOR PERSONINNTEKT 2017
Bruttoinntektsbegrep (fastsettes kun for personer) 

Det omfatter:

• Arbeidsinntekt (lønn)

• Pensjoner og engangs- og avløsningsbeløp for pensjoner

• Godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i deltakerlignet ANS m.v.

• Beregnet personinntekt for eiere av enkelpersonforetak (selvstendig næringsdrivende)

Skattesatser for personinntekt:           2016 2017
• Trinnskatt: 0,44 %  (159,8’ -> 224,9’) kr.     286,44  0,93 %  (164,10’ -> 230,95’) kr.       621,70

1,70 %  (224,9’ -> 565.4’) kr.   5.788,50  2,41 %  (230,95’ -> 580,65’) kr.     8.427,80

10,70 %  (565,4’ -> 909,5’) kr. 36.818,70 11,52 % (580,65’ -> 934,05’) kr.   40 711,70

13,70 %  (909,5’ ->            ) 14,52 % (934,05’ ->               ) 

• Trygdeavgift: 5,1 % (pensjoner), 8,2 % (lønn), 11,4 % (næring). Uendret i 2017

• Arbeidsgiveravg: Sone I: 14,1 %, II: 10,6 %, III: 6,4 %, IV: 5,1 %, IVa: 7,9%, V: 0 %. Uendret i 2017
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MARGINALSKATTER (skatten på den siste krona)

(2016) 2017

• «Marginalskatt» for selskaper mv: (25,0 %) 24,0 %

• Marginalskatt på pensjonsinntekt:      (> 909 500) > 934 050

24 + 14,52 + 5,1 = (43,8 %) 43,62 %

• Marginalskatt på lønnsinntekt: (> 909 500) > 934 050

24 + 14,52 + 8,2 = (46,9 %) 46,72 %

• Marginalskatt på næringsinntekt:        (> 909 500) > 934.050 

24 + 14,52 + 11,4 = (50,1 %) 49.92 %
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ANDRE NYHETER FOR 2017 I FORSLAGET TIL STATSBUDSJETT

Økning i utbytteskatten for personlige aksjonærer gjennom 
oppjustering av multiplikator fra 1,15 til 1,24
Nærmere om beskatning av utbytte

Fordi regjeringen ønsket å holde samlet skattenivå for selskaper og personlig 
aksjonær uendret da selskapsskatten ble satt ned fra 27 % til 25 % for 2016, ble 
skattepliktig utbytte, etter fradrag for skjerming, oppjustert med 1,15. 
(Skjerming = skjermingsrenten x kostpris for aksjen + ev. innskudd.)

Det gir en effektiv skattesats på utbytte for personlig aksjonær for 2016 på 28,75 % 
og samlet skattesats for selskap og aksjonær sett under ett på 46,5625 %.

Når selskapsskatten nå foreslås redusert ytterligere til 24 % for 2017, blir 
oppjusteringsfaktoren 1,24, dvs. en effektiv skattesats på utbytte for 2017 på 29,76 
% og samlet skattesats for selskap og personlig aksjonær under ett på 46,6176 %.
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ANDRE NYHETER (forts)

Økning av beskatningen av utdelinger av overskudd fra ANS mv. 

Nærmere om deltakerbeskatning av ANS og 
tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling fra ANS mv.
1. Selskapets overskudd fastsettes etter reglene i skatteloven 

som om selskapet var skattyter

2. Dette overskuddet, etter fradrag for særskilt arbeidsgodtgjørelse (jf. sel.  2-26), 
fordeles mellom deltakerne i hht. selskapsavtalen, alternativt etter eierandel, 
og beskattes som alminnelig inntekt (skattesats: 25% for 2016, 24 % for 2017). 

3. Ved utdeling av overskuddet, skal det beregnes et tillegg i alminnelig inntekt 
som settes til verdien av utdelingen, fratrukket skatten på vedkommendes
overskuddsandel i ANS’et og fratrukket skjerming. 

(Skjerming = skjermingsrenten x netto kostpris for andelen + ev. innskudd)

4.    Dette tillegget skal oppjusteres med 1,15 for 2016 og 1,24 for 2017
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NÆRMERE OM BESKATNING AV RENTEINNTEKTER JF. § 5-22

Ekstraskatt på renteinntekter fra selskaper

Eksempel:

Lånesaldo kr. 500.000, rentesats 4 %, skjermingsfradrag 0,5 %.

Faktisk renteinntekt: 500 000 x 4 % = 20.000

- alminnelig inntektsskatt: 20 000 x 25 % = 5.000

- skjermingsfradrag: 500.000 x 0,5 % = 2.500

=  Renteinntekt til ekstrabeskatning= 12.500

Samlet skatt på renteinntekten (20’ + 12,5’) x 25 % = 8.125
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ANDRE NYHETER (forts)

• Formuesskattesatsen beholdes uforandret (0,15 + 0,70) = 0,85 %

• Bunnfradraget økes fra 1 400 000 for 2016 til 1 480 000 for 2017

• Det foreslås en reduksjon av formuesskatt på aksjer, grunnfondsbevis 
og andeler i ANS/DA/KS/IS samt driftsmidler ved innføring av en 
verdsettingsrabatt på 10 % for 2017, økende til 20 % for 2018.
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ANDRE NYHETER (forts)

• 20 %-rabatten på sekundærboliger og næringseiendom opprettholdes

• Dersom slike eiendommer eies av AS eller ANS mv., settes verdien til 

89 % ved fastsettelsen av AS’ets eller, ANS’ets mv. formuesskatte-

grunnlag 
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ANDRE NYHETER (forts)

• Reduksjonen i verdsettelsen av aksjer mv. kombineres med reduksjon 
i verdsetting av gjeld tilordnet aksjer mv. med 10 % for 2017 og 20 % 
for 2018

• Gjeldsreduksjonen skal motvirke at verdsettingsrabatten på aksjer,

selskapsandeler, sekundærboliger og næringseiendom utnyttes til å

skape netto gjeldsfradrag.

• Denne gjeldstilordningen skjer ved en forholdsmessig fordeling av 

gjelden på s/y’s samlede eiendeler før verdsettingsrabatter.
Eks: Aksjer verdt 500, andre eiendeler uten verdsettelsesrabatt verdt 800 = samlet formue 1 300. 

Gjeld 900. Gjeld tilordnet aksjer, og som er gjenstand for reduksjon, = [(500/1 300) x 900] = 346,15. 

Restgjeld: 900 – 346,15 = 553,85. Samlet gjeldsfradrag for 2017: [553,85 + (346,15 x 90 %)] = 865,39
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ANDRE NYHETER (forts)

Innføring av finansskatt gjennom  5 % skatt på lønnsgrunnlaget i 
finanssektoren («ekstra arbeidsgiveravgift»), og fortsatt 25 % skatt på 
overskudd for 2017

Usikker fremtid? – se DN 31.10.2016.
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ANDRE NYHETER (forts)

• Innføring av «aksjesparekonto».

• Tilpasset «fritaksmetode» for privatpersoner ved investering i aksjer 
gjennom slik aksjesparekonto.

• Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å 
omfordele sparemidler til aksjer og aksjefond. Ordningen innebærer at 
gevinster ikke beskattes fortløpende, men først når midlene tas ut av 
kontoen. Utbytte på aksjer mv. beskattes fortløpende.  

• Baksiden av medaljen: tap er ikke forløpende fradragsberettiget, men først 
når kontoen kanselleres.

• Avgrensning av hvilke aksjer og fondsandeler som kan inngå på kontoen. 
Gjelder børsnoterte aksjer innenfor EØS og aksjefond med mer enn 80 % 
aksjeandel.

• Kontoen kan ikke være rentebærende.
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SÆRSKILTE EMNER

• Den ulovfestede omgåelsesnormen («gjennomskjæring»):  

2 vilkår for anvendelse av normen

1. Det hovedsakelige formål med disposisjonen å spare skatt, 

2. En totalvurdering av disposisjonens virkninger, herunder den

forretningsmessige egenverdien, s/y’s formål med disposisjonen og

omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skatte-

reglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen

IKEA-dommen. IKEA nektet fradrag for renter til utenlandsk långiver

på låneopptak i forbindelse med omorganisering
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SÆRSKILTE EMNER

• Bortfall eller oppgjør av generelle skatteposisjoner

Gjelder ved skattemotiverte transaksjoner, jf. § 14-90

Sissener Sirius AS nektet fremføring av ligningsmessig underskudd på 

kr. 36 mill etter at 77 % av aksjene i selskapet hadde vært gjenstand

for overdragelse, DN 12.10.2016
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SÆRSKILTE EMNER (forts.)

• Skattefri omdanning

Fra EPF, ANS, DA, KS, Indre selskap, NUF m.fl. til AS, skl. § 11-20

• Skattefri overføring av eiendeler

Gjelder mellom selskaper med samme eiere, skl. § 11-21
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SÆRSKILTE EMNER (forts.)

• Skattefri omorganisering

Fusjon og fisjon av selskaper (AS, ANS mv), jf. § 11-11

Aktuelt når eiere skal slå seg sammen eller skille lag og ved 

salg av én av flere virksomheter i et selskap

Eksempel:                                        Holding AS

____________________________

Datter AS

Eiendom 1   Eiendom 2  Eiendom3

Eiendom 1 ønskes solgt til utenforstående. Før salg finner sted, utfisjoneres 

Eiendom 1 til et singel purpose-selskap som eies av Holding AS. Holding AS selger 

dette selskapet, uten at det utløses gevinstbeskatning hos Datter AS’ eller Holding AS’ 
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SÆRSKILTE EMNER (forts.)

• Skjønnsfastsettelse av formue og inntekt ved 

interessefellesskap

Skl. § 13-1: «Det kan foretas fastsettelse ved skjønn hvis skattyters

formue eller inntekt er redusert på grunn av direkte eller indirekte 

interessefellesskap med annen person, selskap eller innretning.»

Se DN 13.10.2014 «Til kamp mot skattetriksing»

• BEPS project – Base Erosion and Profit Shifting prosject

Et prosjekt igangsatt av OECD for å hindre skatteflukt til lavskatteland
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ANDRE ENDRINGER I NÆRINGSBESKATNINGEN FOR 2017

• Rederibeskatningen utvides til å omfatte vindmøllefartøy

• Økt avskrivningssats for lastebiler og varebiler

• Utvidelse av skattefunnordningen ved at beløpsgrensene økes

• Avvikling av startavskrivninger  (10 %) for maskiner mv.

• Avvikling av skattefritaket for investeringstilskudd i distriktene

• Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid for tillitsvalget 
gjøres skattefritt

• Økning av den skattefrie grensen for kjøp av rimelige aksjer i bedriften 
den ansatte jobber fra kr. 1 500 til kr. 3 000 i inntektsåret
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Takk for 
oppmerksomheten!


