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Symbolskatten
Nok en gang får formuesskatten ufortjent mye oppmerksomhet.

og gjøre det vanskelig å bevare 
en samfunnsmodell som har 
tjent alle parter godt. Dette 
burde vi debattere. Ikke 
formuesskatten – en gang til.

Karen Helene Ulltveit-Moe, 
professor ved Økonomisk 
institutt, Universitetet i Oslo

vis 35 prosent. Norge er blant de 
OECD-landene hvor offentlige 
tjenester reduserer ulikhet mest. 
Skolegang, høyere utdannelse og 
helsetilbud er blant de viktigste 
offentlige tjenestene og bidrar på 
en effektiv måte til utjevning av 
inntekter og muligheter.

I Norge blir antallet personer 
med såkalt lavinntekt halvert 
når man tar hensyn til verdien av 
offentlige tjenester.

Gratis og subsidierte offent-
lige tjenester krever betydelige 
skatteinntekter. Globalisering og 
teknologisk utvikling bidrar ikke 
bare til økte inntektsforskjeller, 
men eroderer også nasjonale 
skattebaser. Hjemløse, multina-
sjonale selskaper er vanskelige å 
beskatte, noe som Googles og 
Facebooks skatteregninger godt 
illustrerer. Resultatet er at vår 
evne til å skattlegge bedrifter 
undergraves, samtidig som 
nasjonale bedrifter lett diskrimi-
neres i forhold til multinasjonale 
kjemper. De som lett sitter igjen 
med en større og større del av 
skatteregningen, er arbeidsta-
gerne.

Dette er alvorlig. Denne 
utviklingen vil kunne begrense 
vår evne til effektiv omfordeling 

personer – de 0,1 prosent mest 
formuende i Norge. For denne 
gruppen utgjør formuesskatten i 
snitt så mye som halvparten av 
den skatten de betaler.

Det er således ikke vanskelig å 
se formuesskattens legitimitet. 
Og det er lett å skjønne hvorfor 
en skattereform som halverer 
skatten for de aller rikeste – eller 
mer presist de som ikke har 
tilpasset seg bort fra formues-
skatten – kan synes, mildt sagt, 
dårlig motivert.

Men formuesskattens 
potensial for virkelig å gjøre en 
forskjell for omfordeling er 
beskjeden. Det kan føles riktig og 
rettferdig å ta fra de virkelig rike 
på denne måten, men det 
monner ikke. For det er en klar 
grense for hvor mye den kan 
økes idet den ikke knytter seg til 
en likvid pengestrøm.

Videre er det viktig å erkjenne 
at skatt bare er et av flere 
virkemidler som reduserer 
inntektsforskjeller, og at effektiv 
omfordeling i stor grad skjer 
gjennom gratis og subsidierte 
offentlige tjenester.

Tilgang på slike offentlige 
tjenester øker den disponible 
inntekten i Norge med anslags-

prosent av voksne bosatte 
personer i Norge som betalte 
formuesskatt. I 2016 var andelen 
krympet til rundt ti prosent, 
mens gjennomsnittlig betalt 
formuesskatt per person kunne 
ganges med to og en halv.

Nesten halvparten av 
formuesskatten betales av en 
bitte liten gruppe på 4300 

B
åde høyre- og 
venstresiden i norsk 
politikk har en 
forkjærlighet for 
formuesskatten 
– om enn med ulikt 

fortegn. Ingen annen skatt er 
gjenstand for gjentatte spørreun-
dersøkelser blant faglige 
eksperter og harmdirrende 
kronikker og intervjuer.

Skatt bør debatteres når det er 
valg. Nivået på skatteinntektene 
og innretningen av skattesyste-
met er helt avgjørende for 
hvilket samfunn vi får. Men vi 
bør konsentrere oss om de 
sentrale spørsmålene – ikke om 
symbolpolitikk.

Mye taler for at globalisering 
og robotisering over tid vil gi en 
skjevere inntektsfordeling også i 
Norge. Det ønsker vi ikke. 
Allmenn oppslutning om åpne 
grenser og teknologiske frem-
skritt krever at vi deler gevinster 
og kompenserer dem som 
kommer tapende ut. Det er 
derfor viktigere enn noensinne å 
sikre et skattesystem som gir 
tilstrekkelige inntekter til å 
finansiere velferdsstatens 
ytelser og legge til rette for 
inntektsutjevning.

Det betyr imidlertid ikke at 
formuesskatten fortjener den 
plassen den har hatt over flere år 
i norsk politikk. Sammenlignet 
med andre skatter og avgifter 
bidrar den i ubetydelig grad til 
offentlig sektors inntekter. 
Formuesskatten utgjør bare 
rundt én prosent av det offentli-
ges inntekter fra skatter og 
avgifter. Den bidrar nå med 
omtrent det samme som 
kommunale eiendomsskatter. 
Men såfremt vi ser bort ifra Oslo, 
så får de kommunale eiendoms-
skattene adskillig mindre 
oppmerksomhet og vekker 
henholdsvis mindre harme og 
entusiasme i alle leire.

Det gir seg selv at en skatt som 
kun står for rundt én prosent av 
de offentlige inntektene ikke kan 
gjøre særlig forskjell for det store 
flertall. Formuesskatten bidrar i 
ytterst beskjeden grad til den 
betydelige omfordelingen som 
karakteriserer den norske 
modellen.

Formuesskattens popularitet 
beror ikke på hvor viktig den er 
for de mange, men på hvor mye 
den tar fra de få. Gruppen som 
betaler formuesskatten har 
krympet taktfast de siste årene. I 
år 2000 var det bortimot førti 

Formuesskattens popularitet beror ikke på hvor viktig den er for de mange, men på hvor mye den tar fra de få. Gruppen som betaler formues-
skatten har krympet taktfast de siste årene, sier forfatteren. Foto: Per Ståle Bugjerde
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Når datasamling 
er en viktig del av 
forretnings
modellen, blir 
personvern en 
viktig del av 
forbrukervernet
Bjørn Erik Thon, direktør i 
Datatilsynet
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