
Totalt innbetalt formues-
skatt har falt med 
beskjedne 1,5 milliarder 
kroner så langt i innevæ-
rende regjeringsperiode.

Regjeringen kunn-
gjorde i 2017-budsjettet at skatten 
var redusert med netto 4,8 milli-
arder kroner. Regnskapstallene 
samlet av Statistisk sentralbyrå 
viser nå et fall på 1,5 milliarder – i 
sammenlignbare 2017-kroner.

– Stadig økende formuer kan 
være en grunn til at total inntekt 
fra formuesskatten ikke har falt så 
mye, til tross for redusert skatte-
sats og økte fradrag, sier forsker 
Rolf Aaberge ved Statistisk sen-
tralbyrå (SSB).

Nullskattytere
Rolf Aaberge viser til byråets sta-
tistikk over «berekna nettoformue 
i hushold», som viser en økning i 
netto formue på 23 prosent fra 
2013 til 2015 for tidelen med høy-
est inntekt. Tidelen i midten 
hadde pluss 11 prosent.

– Men det er store mangler i tall-
grunnlaget for å beregne formue 
som grunnlag for skatt, for eksem-
pel når det gjelder verdsettingen 
av unoterte aksjer. Det er også 
vanlig med avvik mellom budsjet-
tanslag for proveny eller skatte-
inntekt og de faktiske tallene i et 
senere regnskap, sier Aaberge.

Foran Høyres landsmøte i mars 
i år gikk både programkomiteen 
og statsminister Erna Solberg inn 
for å fjerne en formulering om at 
partiets mål er å fjerne formues-
skatten helt på sikt.

– Det skyldes at vi ikke ønsker å 
avvikle formuesskatten før vi har 
en ordning som bidrar til at alle 
betaler skatt, sa Solberg i et inter-
vju med DN.

Målet om å hindre at det oppsto 
flere nullskattytere når formues-
skatten forsvant hadde Solberg 
kunngjort helt siden 2011/2012.

Metoden for å oppnå dette har 
Høyre ikke funnet etter fire år i 
regjering.

Uenige
I stedet er det rabatter – lavere 
verdsettelse av såkalt arbeidende 
kapital som maskiner, aksjer, byg-
ninger og utstyr – som nå er Sol-
bergs metode for å få skatten ned.

Dessuten sa regjeringssjefen 

sist mars at Norge ikke har råd til 
å fjerne formuesskatten helt med 
det første. Høyre-landsmøtet 
overkjørte sjefen og tvang inn at 
målet om å fjerne skatten fullsten-
dig skulle bestå.

Finanspolitisk talsmann i 
Høyre, Svein Flåtten, vil ikke gå 
nærmere inn på takten i videre 
reduksjon, ei heller si noe om når 
formuesskatten blir helt borte.

- Det kan tenkes at økte for-
muer forklarer at formuesskatte-
inntekten ikke har falt mer. Men 
for øvrig må jeg se mer på disse 
tallene, sier Flåtten.

– Men jeg synes vi har gjort rela-
tivt mye ut fra omstendighetene til 
nå. Jeg er ganske fornøyd, sier han.

Ifølge regnskapene ble det 
betalt inn 13,8 milliarder kroner i 
formuesskatt i 2016.

Det regnskapsmessige prove-
nyet i 2014, Solberg-regjeringens 
første fulle år, var 15,3 milliarder 
kroner. I 2013, Stoltenbergs siste 
år, var tallet 15,8 milliarder kroner.

Det er staten som tar hele 
«tapet» ved redusert formues-
skatt. I en årrekke var skattesatsen 
på 1,1 prosent fordelt med 0,7 pro-
sent til kommunene og  0,4 til sta-
ten. I 2014 ble den satt ned med en 
tidel og fra 2015 reduserte regje-
ringen satsen til 0,85 prosent – 0,7 
til kommunene og 0,15 til staten. 

Tall DN har fått fra KS, kommu-
nenes interesse- og arbeidsgiver-
organisasjon, viser at kommu-
nene mottok 10,6 milliarder kro-
ner i 2015, opp fra 9,6 milliarder 
kroner i 2014.

Tall for 2016 foreligger ikke 
ennå, men skattesatsen ble satt 
ned i 2015.

Formuesskatt på inn- og utpust
I den pågående valgkampen er 
nye runder om formuesskattens 

fremtid allerede i gang. Hoved-
motstanderne Høyre og Arbeider-
partiet er tydelige om at skatten 
skal henholdsvis videre ned – eller 
opp. Nivået på bunnfradrag, skat-
tesatser og såkalt rabatt ved for-
muesverdsettelse er mindre tyde-
lig presisert fra partiene.

– Jeg er overbevist om at Arbei-
derpartiet vil sette formuesskat-

ten opp dersom Jonas Gahr Støre 
kommer til makten, sier Høyres 
finanspolitiske talsmann Svein 
Flåtten.

Dette bekrefter Støre:
– I vårt alternative opplegg lig-

ger det klart at vi skal åpne for å ta 
inn inntil 15 milliarder. Om lag en 
tredjedel av det er en økning i for-
muesskatten for dem som har 

Formuesskatt

zzI år er bunnfradrag i formue 
1.480.000 kroner for enslige, 
det dobbelte for ektefeller. For 
overskytende formue betales 
0.7 prosent skatt til kommu-
nen, 0,15 prosent til staten.
zzBunnfradraget er økt fra 

1.400 000 kroner for 2016.
zzFor næringseiendom gis nå 

20 prosent rabatt på verdset-
ting for skatteberegning, 10 
prosent for aksjer og andre 
driftsmidler.
zzMotsatt er rabatten for 

sekundærbolig redusert fra 20 
til 10 prosent.  
zzDet er også kommet en 

ordning hvor bedrifter som går 
med underskudd kan få utsatt 
skatteinnbetaling. 
zzFormuesskatten brakte inn 

13,8 milliarder kroner i 2016. 
Regjeringen anslår 900 
millioner ned for 2017.

2017          gra�kk/Kilde: Skattestatistikk for personer, 2005-2016. Statistisk sentralbyrå.

Innbetalt formuesskatt
Beløpene har falt, men neppe med regjeringens fem milliarder 
kroner. Milliarder kroner*. 
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*Tallene er omregnet til sammenlignbare 2017-kroner. 
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Formuesskatten krymper mindre enn varslet
Solberg-regjeringens kamp for å få ned  
formuesskatten har ikke gitt så stort fall i  
samlet skatteinnbetaling som regjeringen  
varslet. Kommunene har til og med fått 
inn mer.
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Svein Flåtten spør 
ikke fordi han ikke 
vet, men han spør 
fordi han er opptatt 
av å snakke om 
formuesskatt på 
inn- og utpust
Jonas Gahr Støre, partileder 
Arbeiderpartiet

høyest formue. Svein Flåtten spør 
ikke fordi han ikke vet, men han 
spør fordi han er opptatt av å 
snakke om formuesskatt på inn- 
og utpust, sier Støre.

Flåtten minner om at dagens 
formuesskattepliktige i hovedsak 
også betaler annen skatt. Flåtten 
tror ikke det er uoverkommelig å 
skille arbeidende kapital i maski-

ner og utstyr fra annen formue og 
skatte de første stadig mindre.

Fasiten kommer i 2018
Arbeiderpartiet har i sitt alterna-
tive 2017-statsbudsjett bakt inn 3,9 
milliarder kroner i økt formues-
skatt. Utover formuleringer om at 
det er de rikeste som skal svare 
mer, er det ikke presisert videre tall 

og terskler i denne beskatningen.
I regjeringens forslag om skatt, 

avgifter og toll for 2017 (prop 1 LS) 
heter det: «Regjeringen har siden 
2013 redusert formuesskatten med 
om lag 4,8 mrd. 2016-kroner netto. 
Formuesskattesatsen er redusert 
fra 1,1 pst. til 0,85 pst., og bunnfra-
draget er økt fra 870 000 kroner til 
1,4 mill. kroner per skattyter».

Endringene i bunnfradrag og 
skattesatser er utvilsomt vedtatt. 
Men etter regnskapstallene som 
foreligger synes altså løpende pro-
veny eller inntekt fra skatten å ha 
falt mindre enn de kunngjort 4,8 
milliardene. 

Det gjelder også om det kom-
mer ytterligere kutt i formues-
skatteinntekten etter satsene som 

er vedtatt for 2017. Regjeringen 
anslår selv at 2017-endringen gir 
nye 900 millioner kroner i ned-
gang inneværende år. 

Fasiten for faktisk nedgang i 
innbetalt formuesskatt kommer 
først midt i 2018. 

arne.grande@dn.no 
gard.oterholm@dn.no

Inntektene fra formuesskatt 
faller ikke så fort som Høyre og 
Svein Flåtten ser for seg. 
Foto: Luca Kleve-Ruud
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