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NORSK SKATTEREFORM

Kapitalbeskatningen i Norge bør fornyes, og de neste par årene skal det gjennomføres
en skattereform. Norsk kapital og bedriftseierskap er avgjørende for norsk næringsliv.
Spesielt gjelder det etablering og utvikling av unge og mindre selskaper.
I omstillingstider er det spesielt viktig at privat kompetanse og kapital kanaliseres
slik at de styrker konkurranseevnen, trygger eksisterende arbeidsplasser og bidrar
til at det skapes nye arbeidsplasser og næringer. Samlet skisserer denne rapporten
alternativer som vil gi norske bedrifter bedre konkurransekraft, omstillingsevne,
innovasjonsevne, investeringsevne og sysselsettingsevne enn med Solbergregjeringens forslag til skattereform.
Denne rapporten utgjør, sammen med Civita-rapporten ”Norske eiere”, og Civitanotatene ”Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte” og ”En politikk for
styrket gründer- og entreprenørskap”, et helhetlig prosjekt om norsk eierskap,
nyskaping, kapital og beskatning.
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NORSK SKATTEREFORM
- FOR STYRKET OMSTILLING, NYSKAPING OG VEKST

SAMMENDRAG

Solberg-regjeringen har, på bakgrunn av Scheel-utvalgets utredning (NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi), fremmet et forslag til skattereform for Stortinget.
Målet med skattereformen er å bringe selskapsskatten ned, slik at den blir omtrent på nivå
med selskapsskatten hos våre handelspartnere, og med det styrke rammevilkårene for verdiskaping. Forslaget fra Scheel-utvalget er å redusere selskapsbeskatningen fra 27 til 20
prosent, mens Regjeringen foreslår at den senkes til 22 prosent i løpet av 2016–2018. Det er
positivt at debatten om skattereform nå først og fremst dreier seg om hvordan skattesystemet bedre kan støtte opp under verdiskaping og gode insentiver.
Den store svakheten i skattesystemet i dag er kapitalbeskatningen. Scheel-utvalget var gitt et
vidt mandat til å vurdere og foreslå omfattende endringer, men endte med å foreslå relativt
sett mindre endringer innenfor det gjeldende skattesystemet. Solberg-regjeringen har valgt å
basere seg på hovedstrukturen Scheel-utvalget foreslo, men har sett bort fra flere av de foreslåtte endringene.
Skattereformen bør ha større ambisjoner om å styrke rammevilkårene for vekst og verdiskaping, enn det Regjeringens forslag til skattereform legger opp til. Denne rapporten fremmer en mer ambisiøs og vekstorientert skattereform.

Viktige anbefalinger og momenter ved en skattereform som denne rapporten tar til orde for:

1. Skattereformer bør baseres på at kapitalmarkedet ikke er perfekt. Ikke alle lønnsomme investeringsprosjekter finner sin finansiering. Det gjelder spesielt for unge og
mindre bedrifter. Utenlandsk kapital er for mange bedrifter ikke tilgjengelig. Samlet
skatt på norsk eierskap har derfor betydning for aktivitet, innovasjonsevne, omstillingsevne og norskeide arbeidsplassers overlevelsesevne.
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2. Den skattebaserte konkurranseulempen som norsk kapital og eierskap ved gjeldende
regler erfarer relativt til utenlandske aktører, bør reduseres. Samlet kapitalbeskatning
ved utbytteskatt og selskapsskatt bør derfor ikke øke i forhold til 2015-nivå, slik
Scheel-utvalget tar til orde for, men heller reduseres.
3. En skattereform bør redusere det samlede skattenivået. Det vil gi økt handlingsrom til
å finne en fornuftig ny innretning av skattesystemet, uten at fordeler gitt til en gruppe
innenfor tvangsrammen av en provenynøytral reform behøver å finansieres av andre
grupper. En generell reduksjon av skattenivået må også sees i sammenheng med at
offentlige budsjetter er inne i en periode med overskudd, og at et redusert skattenivå
(som i fremtiden kan reverseres) er en måte å spare til fremtidige generasjoner på,
slik også økt sparing i oljefondet er.
4. Scheel-utvalget foreslo å redusere selskapsskatten til 20 prosent, mens Solbergregjeringen foreslår å redusere den til 22 prosent. Det bør være et mål å ha lik effektiv
selskapsbeskatning som i Sverige. Scheel-utvalget estimerer at effektiv selskapsskatt
i Norge er om lag to prosentpoeng høyere enn hos våre naboland. Scheel-utvalgets
forslag om en selskapskatt på 20 prosent bør derfor følges.
5. Legger man til grunn at kapitalmarkedet ikke er perfekt, følger det at formuesskatten,
som kun innkreves fra norske bedriftseiere og kapital, virker negativt på norskeide
bedrifter og investeringer i eksisterende og nytt næringsliv. For å legge til rette for
verdiskaping, bør formuesskatten avvikles i sin helhet, eller reformeres.
6. Det har vist seg vanskelig å avvikle formuesskatten, og ingen partier tar til orde for
det i inneværende stortingsperiode. Et forslag til en verdiskapingsfokusert omlegging
av formuesskatten er kun å innkreve formuesskatt på private realaktiva, mens
formuesskatt på arbeidende kapital, bankinnskudd og annen finanskapital avvikles.
Dette er klart å foretrekke fremfor dagens formuesskatt. Det gir formuesskatt på
private realaktiva, som ofte er skattlagt svakt eller ikke i det hele tatt i den generelle
kapitalbeskatningen, mens finansaktiva som gir avkastning skattlegges ved kapitalbeskatningen. En slik omlegging kan gjennomføres som del av skattereformen 2016–
2018.
7. Beskatningen av privat eiendom er lav og innrettet på en uheldig måte, og den bør
reformeres. En reformmulighet som over tid vil kunne innbringe vesentlig mer i skatteinntekter fra privat eiendom, er et gradvis skifte fra å skattlegge beholdningen av
privat eiendom (kommunal eiendomsskatt og formuesskatt) til å skattlegge realisert
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gevinst på primærbolig som ikke reinvesteres i ny primærbolig. Skattleggingen vil ved
en slik omlegging i stor grad skje ved arv eller når eldre velger å redusere størrelsen
på egen bolig.
8. Som en del av en reform av skattleggingen av primærbolig og redusert skatt på
inntekt, bør rentefradraget gradvis avvikles.
9. De økte skatteinntektene fra privat eiendom og avviklet rentefradrag bør primært
brukes på å redusere skatt på privatpersoners inntekt.
10. Ved skattlegging av kapital bør avkastning som kun reflekterer inflasjonsskjerming
ikke skattlegges. Et system som sikrer at det kun er realavkastning som skattlegges
bør derfor utredes. En mulig innretning av skjerming av inflasjonssikring for kapital
investert i bedrifter kan være å omdanne skjermingsfradraget i utbytteskatten til å
reflektere inflasjonsnivået. I tillegg bør det utredes hvordan kapital utenom bedrifter
kan skattlegges kun på realavkastning.
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1. REGJERINGENS FORSLAG TIL SKATTEREFORM

1.1 Solberg-regjeringens skisse til skattereform
Scheel-utvalget foreslo å redusere selskapsskatten og den grunnleggende skattesatsen på
alminnelig inntekt fra dagens 27 prosent til 20 prosent. Solberg-regjeringen går ikke fullt så
langt, og foreslår i stedet en reduksjon til 22 prosent innen 2018.
I netto utgjør ikke reformforslaget så store forskjeller på personskattesiden, med rett under 1
prosentpoeng reduksjon i marginalskatten foreslått av Solberg-regjeringen frem mot 2018.
Både Scheel-utvalget og Regjeringen foreslår at det meste av reduksjonen i skattesatsen på
alminnelig inntekt for personer hentes inn igjen ved innføring av en ny trinnskatt som
erstatter toppskatten i 2015-reglene.
Den største forskjellen mellom Scheel-utvalgets forslag og Solberg-regjeringens forslag
finner man i eierbeskatningen av norsk kapital. Solberg-regjeringen foreslår i utbytteskatten å
stå fast på netto 2015-nivå, mens Scheel-utvalget foreslår å øke skattene med opptil 8 mrd.
kroner, ved at den kombinerte summen av utbytteskatt og selskapsskatt settes lik høyeste
marginalskatt for lønn inklusiv arbeidsgiveravgift. For formuesskatten, hvor Scheel-utvalget
innenfor en provenynøytral ramme foreslo lik verdsetting av alle aktivaklasser, inklusiv privat
bolig og gjeld, velger Regjeringen å redusere formuesskatten moderat i 2016, ved økt
bunnfradrag og skjerpet formuesskatt på næringseiendom.
Scheel-utvalget foreslo også en moderat innskjerping i beskatningen av privatbolig, ved å
innkreve 1 mrd. kroner fra utleie av egen bolig, som Solberg-regjeringen velger å ikke følge
opp.
Tabell 1 viser provenydetaljene i hovedpunktene som Solberg-regjeringen opprinnelig foreslo
for hhv. 2016-budsjettet og i 2017-2018-budsjettene. I tilleggsproposisjonen som ble fremmet
i etterkant, for finansiering av de økte flyktningekostnadene, reverseres skattereduksjonen i
2016 ned med 2,2 mill. kroner. 1 De to største endringene er at marginalskatt på inntekt ble
foreslått nedjustert med 0,3 prosentpoeng i 2016, ikke 0,4 prosentpoeng som opprinnelig
foreslått, og den foreslåtte satsreduksjonen i formuesskatten fra 0,85 prosent til 0,8 prosent
ble reversert. Samtidig som disse endringene ble foreslått forsikret Solberg-regjeringen om at
omfanget på skattereformen frem til 2018 ligger fast.
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Tabell 1: Solberg-regjeringens forslag om skattereform 2016–2018 (før tillegget). Anslåtte
påløpte provenyvirkninger regnet i forhold til fremførte 2015-regler. Mill. 2016-kroner.

Kilde: Meld. St. 4 (2015-2016) Bedre skatt.

Scheel-utvalget fikk også i oppdrag av Stoltenberg I-regjeringen å se på endringer i skattesystemet som kan redusere internasjonale virksomheters mulighet for skatteplanlegging. Det
gjøres bl.a. ved bruk av overskuddsoverførende, ikke-markedsbasert internprising av
tjenester og immaterielle rettigheter. Det kan skje ved transaksjoner mellom selskaper i ulike
land innen samme konsern, eller ved å tilpasse finansieringen slik at egenkapital sentreres i
land med lave skattesatser, mens det fra land med høye skattesatser betales interne lån
med høy rente. Ønsket til Scheel-utvalget om at skattereformen bør motvirke slik skatteplanlegging støttes, og utvalgets forslag til endringer på dette området er derfor ikke tema i
denne rapporten. 2
Ved regjeringsskiftet supplerte Solberg-regjeringen mandatet til Scheel-utvalget ved også å
be om en vurdering av om næringslivets avskrivingsregler er hensiktsmessige. Forslagene
fra Scheel-utvalget på avskrivingsområdet, som i hovedsak virker nøytralt eller inn-skjerpende, gis heller ikke omtale i denne rapporten.
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1.2. Provenynøytral redusert selskapsskatt gir velferdsgevinst
I en rapport fra Statistisk sentralbyrå (2015/27, forfattet av Geir H. M. Bjertnæs), Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge, blir det konkludert med at det medfører
positive velferdseffekter at selskaps- og kapitalinntektsskatten reduseres fra 27 til 25 prosent,
innenfor en provenynøytral ramme finansiert av økt skatt på arbeid. 3 Dette støtter opp under
at selskapsskatten bør reduseres. Studien benytter den intertemporale, disaggregerte
generelle likevektsmodellen MSG6 for norsk økonomi til å kvantifisere velferdseffekten av å
redusere selskaps- og kapitalinntektsskatten. Den offentlige budsjettbalansen opprettholdes
ved en samtidig økning i skatten på personinntekt.
Studien fra SSB slår fast følgende:
Et økende omfang av multinasjonale selskap lokaliserer og investerer i virksomhet i land med lav
skatt. Med strategisk skatteplanlegging flyttes overskudd fra land med høy skatt til land med lav
skatt. Det har ført til skattekonkurranse. De fleste EU-landene har valgt å redusere sin selskapsbeskatning. Den norske selskapsskattesatsen har ligget på 28 prosent frem til 2014, da den ble
redusert til 27 prosent. Dette har ført til en debatt om hvorvidt den norske selskapsskattesatsen bør
reduseres ytterligere. Denne studien analyserer velferdseffekten av å redusere den norske selskapsbeskatningen fra 28 til 25 prosent med hjelp av MSG6- modellen…
Studien viser at en provenynøytral skattereform der selskapsskatten reduseres, kan generere en
velferdsgevinst. Hovedforklaringen er at redusert selskaps- og kapitalinntektsbeskatning reduserer
rentefradraget og dermed også overinvestering i bolig. Skatteletten stimulerer også produktiviteten i
produksjonen og sluttforbruket, og dermed velferden. I tilfeller der redusert selskapsbeskatning fører
til et redusert kapitalavkastningskrav, vil investeringene øke. Dette øker kapital per arbeider, som i
modellen igjen presser opp lønningene. Dermed øker tilbudet av arbeid, som sammen med økningen
i realkapitalbeholdningen, genererer en økning i BNP. Dette gir økte konsummuligheter, og økt
velferd.

SSB-analysen finner en betydelig langsiktig selvfinansieringsgrad ved redusert selskapsskatt. Selvfinansieringsgraden forbundet med reduksjon i selskapsbeskatningen angir i hvor
stor grad reduksjonen i skatteproveny fra selskapsbeskatningen finansieres av at skattebaser i økonomien øker. En selvfinansieringsgrad lik null innebærer at hele det tapte provenyet fra selskapsbeskatningen må hentes inn gjennom økt arbeidsinntektsbeskatning, mens
en selvfinansieringsgrad lik 1 innebærer at hele det tapte provenyet hentes inn ved at andre
skattebaser i økonomien vokser. Modellsimuleringene viser at selskapsbeskatningens selvfinansieringsandel utgjør 0,57 i 2050. Nå oppgir ikke analysen selvfinansieringsgraden i et
kortere perspektiv, men man bør normalt kunne forvente at slike estimater av virkning på
«lang sikt» realiseres mot slutten av 2020-tallet, om ikke før. Det er også verdt å merke seg
at dette estimatet er nær anslaget på selvfinansieringsgraden på sikt av redusert selskapsskatt estimert av det britiske finansdepartement, og om lag 40–50 prosent høyere enn hva
Scheel-utvalget la til grunn ville være de dynamiske virkningene provenymessig av redusert
selskapsskatt.
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Studien finner også at det skisserte skatteskiftet gir en reduksjon i boliginvesteringer på 3
prosent, mye grunnet redusert fradrag for rentekostnader. Det mener SSB-forskeren
Bjærtnes gir «en mer effektiv allokering av ulike former for sparing, da gevinsten av boliginvesteringer er mer lempelig beskattet enn andre spareformer i det norske skattesystemet».
Det anslås også at i de tilfeller der redusert selskapsbeskatning fører til et redusert kapitalavkastningskrav, vil investeringene øke. Grunnen er at dette øker kapital per arbeider, som
igjen presser opp lønningene. Det har igjen positiv virkning ved at det øker tilbudet av arbeid,
som sammen med økningen i realkapitalbeholdningen genererer en økning i BNP. Samlet gir
dette økte konsummuligheter og økt velferd. Ulempen ved reformen, slik Bjærtnes ser det, er
at deler av skatteletten tilfaller utenlandske kapitaleiere.

1.2. Hvorfor bør selskapsskatten reduseres?
Investeringene i Fastlands-Norge er rundt 20 prosent lavere enn i 2008. Oljeinvesteringene
har trolig fortrengt kapital fra annen næringsvirksomhet i Norge. Selskapsskatten er under
sterkt press på grunn av trenden med lavere satser for mobile skattegrunnlag i OECDlandene.
Sverige har i dag 22 prosent skatt på bedrifters overskudd, mens vi her hjemme i 2015
fortsatt lå på 27 prosent. For å opprettholde veksten i levestandard når oljeproduksjonen
avtar, vil en kultur som fremmer entreprenørskap være nødvendig for å få øye på og utnytte
nye næringsmuligheter, sikre risiko-kapital og andre ressurser.

Utfordring 1: Gjør lokalisering i Norge mindre attraktivt
Globalisering, nye forretningsmodeller og grenseløs kapital medfører at selskaper i større
grad enn tidligere kan organisere eierskap og virksomheten på en måte som gir svært lav
selskapsbeskatning. Ettersom mobile bedrifter kan unngå denne særskatten ved å flytte til
utlandet og utnytte lovlige skattetilpasninger internasjonalt, vil en høy norsk selskapsskatt
primært bli en særskatt på lite mobile nasjonale selskaper.
Mange land har de siste tiårene gjennomført reformer hvor de formelle selskapsskattesatsene er redusert. Dermed har den internasjonale skattekonkurransen og incentivene til å
investere i naboland med lavere skattesatser økt. Høye effektive selskapsskattesatser øker
kravet til avkastning ved å investere i Norge. I tillegg vil relativt høy formell skattesats gjøre
det lønnsomt å flytte overskuddet ut av Norge. Og i ytterste konsekvens kan dette på sikt
bidra til økt utflagging av norske bedrifter.
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Det gjør det vanskelig å holde skatten på bedrifters overskudd betydelig høyere enn i våre
nærmeste naboland.

Utfordring 2: Svekker privat sektors verdiskaping
Høy selskapsskatt svekker grunnlaget for investeringer i privat næringsliv og verdiskaping i
Norge.
Skatt på selskapsoverskudd forflytter midler fra privat næringsliv og over til offentlig sektor.
Jo høyere selskapsskattesats, jo mer midler forflyttes fra private bedrifter til stat, fylkeskommune og kommune. I 2013 utgjorde selskapsskatten fra Fastlands-Norge rundt 81 mrd.
kroner. Selskaper i Fastlands-Norge gikk dermed glipp av 81 mrd. kroner, som alternativt
kunne ha blitt brukt til å øke investeringer, innsatsen knyttet til forskning og utvikling (FoU)
eller balansens robusthet. Det er en nær sammenheng mellom selskapers overskudd og
utdeling av utbytte til eiere, men utbyttet er i de aller fleste tilfeller betydelig mindre enn
samlet overskudd. Dette skyldes at deler av overskuddet tilbakeholdes og benyttes til å øke
investeringer og initiere nye prosjekter med positiv netto nåverdi.
Høy selskapsskatt bidrar derfor til (i) å redusere bedriftens kapitaltilgang, (ii) utsatt iverksettelse av privatøkonomisk lønnsomme prosjekter, (iii) lavere FoU-innsats, og (iv) lavere
verdiskaping. Bruk av selskapsskatt medfører dermed et samfunnsøkonomisk effektivitetstap, der størrelsen på tapet er større jo høyere satsen i selskapsskatten settes.

Utfordring 3: Forskjellsbehandler etablerte og nystartede bedrifter
Selskapsskatten er utformet slik at det er mulig å motregne fremtidige inntekter mot underskudd i dag. Etablerte foretak kan motregne oppstartskostnader til nye prosjekter mot
løpende overskudd fra eksisterende drift. På den måten kan skatteregningen reduseres
umiddelbart. Dette er en mulighet en nyetablert bedrift ikke har.
Etablerte bedrifter vil trolig også ha bedre evne til å kjøpe inn bistand i forbindelse med
skattetilpasning mv.
For de nyetablerte bedrifter som er arbeids- og kunnskapsintensive er det uvanlig med store
overskudd de første årene. Derimot kan underskudd fremføres, slik at det motregnes mot
senere overskudd hvis virksomheten blir lønnsom. Dersom en starter ny virksomhet som en
del av eksisterende virksomhet kan underskudd motregnes direkte.
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1.3 Selskapsskatten bør reduseres til 20 prosent – effektiv skatt viktig
Solberg-regjeringen foreslår at selskapsskatten reduseres til 22 prosent, mens Scheel-utvalget foreslo 20 prosent. Gjennomføres Regjeringens forslag, vil Norge ha samme formelle
selskapsskatt som Sverige, 22 prosent. I debatten om hvor langt ned selskapsskatten bør
reduseres har det fra mange hold blitt pekt på at Norge ikke bør lede an i den internasjonale
konkurransen om å redusere selskapsskatten, men bør ligge på nivå med våre naboland.
Dette er et relevant argument, men utfordringen er at et slikt prinsipp må ta utgangspunkt i
effektive skattesatser, ikke formelle skattesatser.
Ved en gitt formell skattesats i Norge og Sverige vil effektiv skatt for norske bedrifter være
høyere enn for svenske bedrifter. Dette skyldes bl.a. at i Sverige, og i andre naboland, er
avskrivingssatsene høyere enn i Norge. Scheel-utvalget anslo at i snitt er effektiv skattesats
rundt 2 prosentpoeng høyere enn i våre naboland. Det taler, ut i fra likhetsprinsippet, for
lavere formelle skattesatser i Norge enn hos våre naboland. Selskapsskatten bør derfor
reduseres til 20 prosent.
Figur 1 viser effektiv gjennomsnittlige skattesatser på egenkapitalfinansierte investeringer i et
utvalg av land for 2014, gjennomført av Scheel-utvalget. I Norge, som i de fleste land, er
effektive skattesatser for finansinvesteringer noe høyere enn for investeringer i maskiner.

Figur 1: Effektive gjennomsnittlige skattesatser på egenkapitalfinansierte investeringer i ulike
land. 2014. Prosent

Kilde: Scheel-utvalget, NOU 2014:13
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1.4 Den relative størrelsen på skattereduksjoner
Scheel-utvalget utredet både en provenynøytral skatteomlegging og en hvor skattene ble
redusert med 15 mrd. kroner. 4 Solberg-regjeringen foreslår en skattereform som reduserer
skatteinntektene med 13,8 mrd. kroner mellom 2016 og 2018.
Ut i fra det offentlige ordskiftet kan man lett få inntrykk av at Solberg-regjeringen står for
historisk høye skattereduksjoner. Det er ikke tilfellet. Snarere er nivået, målt ved 2016kroner, nå lavere enn under alle andre regjeringer som har vært positive til skattereduksjoner
siden handlingsregelen for bruken av oljepenger ble vedtatt i 2001.

Figur 2 viser gjennomsnittlig årlig vedtatt skatte- og avgiftsreduksjon for Bondevik IIregjeringen 2002–2005 og Solberg-regjeringen i 2014–2015, og forslag til skattereduksjon fra
Stoltenberg I-regjeringen for 2002 og fra Solberg-regjeringen for 2016–2018. Stoltenberg IIregjeringen er den eneste regjeringen etter innføringen av handlingsregelen i 2001 som har
økt skattenivået, og er ikke er inkludert i figuren. Stoltenberg II-regjeringen vedtok mellom
2006–2013 rett over 5 mrd. nominelle kr. i netto skatte- og avgiftsøkninger, når man ikke
inkluderer økningene i de kommunale eiendomsskattene de også la til rette for. Omregnet til
2016-kroner utgjør dette litt under 1 mrd. kr. i snitt i årlige skatteøkninger.

Figur 2: Størrelse på foreslåtte og skisserte gjennomsnittlig årlige skattereduksjoner,
Stoltenberg I-regjeringens forslag til budsjett for 2002, Bondevik II-regjeringen og Solbergregjeringen. Mrd. 2016-kroner.
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Kilde: Finansdepartementet og egne beregninger.
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2. NIVÅET PÅ BESKATNING AV NORSKE BEDRIFTSEIERE OG NORSK
KAPITAL

2.1 Det viktigste spørsmålet ved en reform av kapitalbeskatningen:
Er internasjonal kapital tilgjengelig for norsk næringsliv eller har norsk eierskap en
egenverdi?

2.1.1 Er kapitalmarkedet perfekt? 5
Scheel-utvalget har, innenfor tidsrammen det hadde tilgjengelig, gjort et grundig og
omfattende arbeid. Men uavhengig av kvaliteten på arbeidet som gjøres, vil utredninger som
bygger på grunnleggende forutsetninger som ikke samsvarer godt med virkeligheten, kunne
føre til uheldige konklusjoner og anbefalinger. Tar man utgangspunkt i virkeligheten for
norske bedriftseiere og norsk kapital, preges Scheel-utvalgets konklusjoner dessverre av
dette.
Ved behandling av den forestående skattereformen er et av de aller viktigste spørsmålene
som bør stilles følgende: Tror man på at de implisitte forutsetningene ved Scheel-utvalgets
anbefalinger om et (nær) perfekt kapitalmarked, der kapital flyter uhindret over landegrensene til alt av næringsliv, er representativ for den virkelighet som flertallet av norske
bedrifter opererer i? Med andre ord: Ved innretning av skattesystemet, er forestillingen om
tilgang til internasjonal kapital for gode idéer og investeringsprosjekter med positiv netto
nåverdi representativ for den virkelighet som bredden av norske bedrifter står overfor?
Scheel-utvalget diskuterer forutsetningen om det perfekte kapitalmarked. Utvalget påpeker at
denne antakelsen har sine svakheter, og at mange norske bedrifter har begrenset tilgang til
det internasjonale kapitalmarkedet. Utvalget mener også at svakheter i kapitalmarkedet er en
begrunnelse for å ha omfordelende skatteregler. Likevel forutsetter utvalget når de vurderer
virkningen av sine anbefalinger om skjerpet utbytteskatt og at en formuesskatt videreføres,
begge skatteregler som kun rammer norsk kapital og eierskap, at dette har ikke-kvantifiserte,
begrensede og reelt neglisjerbare negative virkninger på økonomien. 6 Det pekes på at økt
skatt på norske eiere og kapital gir redusert sparing for norske skatteytere. Imidlertid
forutsettes det at tilgang på utenlandsk kapital motvirker det aller meste av denne negative
virkningen slik at økonomien samlet sett påvirkes i så liten grad at dette ikke behøves å
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kvantifiseres, eller å tas med i de samlede beregninger. Reelt ligger det en implisitt
forutsetning om at kapitalmarkedet er nær perfekt i Scheel-utvalgets anbefalinger.
Scheel-utvalgets analyse og implisitte forutsetninger om et nær perfekt kapitalmarked har
svakheter og stemmer i liten grad med den virkelighet som bredden av norsk næringsliv
melder om.
I en artikkel i Samfunnsøkonomen 2015/2 tar professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og medlem av Scheel-utvalget, Annette Alstadsæter, for seg mulige
virkninger økt utbyttebeskatning for personlige norske aksjonærer kan ha på investeringer,
noe Scheel-utvalget ikke drøfter. I artikkelen skriver Alstadsæter bl.a. følgende:
Scheel-utvalget foreslår å redusere skatt på selskapsinntekt og alminneleg inntekt til 20 prosent. For
å fjerne incentivet til inntektsskifting foreslår utvalgets fleirtal å auka skatt på utbytte frå 27 prosent til
37 prosent, slik at total høgaste marginalskatt på utbytte blir omlag lik som på løn.
Scheel-utvalget drøftar ikkje kva moglege effektar ein auka utbytteskatt for personlege aksjonærar
kan ha på selskapas investeringar. Særlig oppstarts- og entreprenørselskap kan vere avhengige av
innskutt eigenkapital som finansieringskjelde. Når utbytteskatten aukar vil kapitalkostnaden auke for
desse selskapa, noko som kan redusere deira investeringar. Dette kan igjen redusere verdiskapinga
i samfunnet, fordi gode investeringsprosjekter ikkje blir realiserte. Dette er faktorar ein må ta omsyn
til i vurderinga rundt nivået på utbytteskatten.

Hvis man tror at norske oppstarts- og entreprenørselskaper lett sikrer seg finansiering fra
utlandet, kan det kompensere for redusert investeringsaktivitet fra norske kapitalkilder ved
økt utbytteskatt. Men, som Alstadsæter er inne på, er det ofte ikke tilfellet. Svekkede rammevilkår for innenlandsk privatkapital vil resultere i en netto reduksjon av samlet tilgjengelig
egenkapital i økonomien. Dette gjelder spesielt for oppstartssegmentet bestående av små og
mellomstore bedrifter. Mindre bedrifter utgjør hoveddelen av norske bedrifter, mens større
bedrifter i langt større grad har tilgang til internasjonal finansiering.
Samfunnsøkonomiske modeller er av nødvendighet en forenkling av virkeligheten. Utfordringen er å treffe den rette balansen, der modellene forenkler nok til å gi innsikt, uten at
generaliseringen fjerner seg for mye fra virkeligheten. En antagelse om velfungerende
kapitalmarkeder, der tilgjengelig informasjon reflekteres i pris, er ofte et noe forenklet fundament bak modeller innen både finans og samfunnsøkonomi.
I teorier om helt perfekte kapitalmarkeder (slik som ved Arrow-Debreu-paradigmet) forutsettes perfekt konkurranse, upåvirket av skatt, transaksjonskostnader og asymmetrisk
informasjon. 7 Det tas utgangspunkt i et friksjonsløst marked. Slike teorier sier normalt veldig
lite om virksomheters valg av finansiell struktur og styringsform. F.eks. legges det oftest til
grunn at prosjekter med positiv netto nåverdi vil kunne oppnå ekstern finansiering ved å
kontraktsfeste (aksjonæravtale, gjeldsbrev o.l.) hvordan rettigheter til kontantstrømmen i
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fremtiden skal fordeles mellom a) eiere og banken (gjeld), b) eiere og investorer (egenkapital), eller c) eiere og kredittgivere (handelskreditt fra motpart).
Her ignorerer man problemer knyttet til verifikasjon, «moral hazard», og «adverse selection»
(samlet betegnet som «asymmetrisk informasjon»), som alle medfører at prosjekter
«underfinansieres» og/eller finansieres betinget av pantstillelse av formue og annen kapital,
og kredittrasjonering (noen får, andre får ikke). Disse utfordringene omtales som prinsipalagent-problemer i litteraturen. 8
Eksistensen av prinsipal-agent-problemer forklarer hvorfor banker er villige til å finansiere
prosjekter med en lavere risikopremie enn investorer. Til gjengjeld krever bankene sikkerhet
mot nedsiderisikoen i form av pant o.l. Det er grunn til å tro at bedre tilgang på informasjon
og nærhet til prosjektet fra investors side reduserer slike problemer som skissert over. For
eksempel har en lokal bank på Geilo bedre forutsetninger for å vurdere risikoen knyttet til et
prosjekt i Hallingdal, enn hva en gjennomsnittlig investor eller bank i Italia har.
Det samme kan sies om private eiere: De har ulik markeds- og prosjektrelatert erfaring og
innsikt. En ingeniør på Kongsberg kan ha en annen forståelse av prosjektrisikoen knyttet til
produksjon og salg av nye undervannsbåter brukt til leting og ekspedisjon i Norge, enn en
storbank eller privat investor i Tyskland har. Dette bidrar til at den lokale private aktøren
etterspør en lavere risikopremie enn storbanken og utenlandske investorer gjør. Lavere
risikopremie sikrer at «marginale»-prosjekter blir finansiert, og/eller at lønnsomme prosjekter
blir bedre finansiert. Realisasjonen av «marginale» prosjekter er derfor nært forbundet med
rammevilkårene for innenlandske private eiere.
En fremtredende akademiker som har fremmet synet om at markedene er rimelig effektive,
er Eugene Fama. Han er blant annet berømt for artikkelen ”Efficient Capital Markets: A
Review of Theory and Empirical Work” fra 1970, som tok for seg prissetting i nasjonale
aksjemarkeder. 9 Men det er andre fagretninger og akademikere innen det økonomiske feltet
som mener at kapitalmarkeder ikke er effektive. Et økende antall forskere innen økonomifaget mener at hypotesen om et effektivt kapitalmarked primært er av teoretisk interesse. Det
representerer ikke den virkelige verden.
Spenningen på dette feltet ble på en god måte illustrert da Fama i 2013 fikk ”nobelprisen” i
økonomi, sammen med Robert Schiller. Litt forenklet mener Schiller at markeder på kort sikt
er mindre effektive, noe som kan føre til bobler og krakk i økonomien. 10 I et intervju i
forbindelse med utdelingen av «nobelprisen» innrømmet Fama at hypotesen om effektive
markeder gjør seg gjeldende under strenge forutsetninger, som blant annet fullkommen
informasjon mv., og at markedet på kort sikt kan utvise alt fra rigiditet, til bobler og
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uforklarlige hendelser som leder til brå fall. 11 Det er med andre ord ulike syn innen akademia
på hvor effektive kapitalmarkeder er innad i et land, og hvor mye teori og ideelle forutsetninger skal vektlegges når politikk for den virkelige verden skal utformes.
Antagelsen om det effektive kapitalmarked møtte økt kritikk etter finanskrisen. En representant for det kritiske synet er Adair Turner, leder av det britiske finanstilsynet, FSA. I 2011
holdt han en tale hvor han viste til at bl.a. menneskelig kortsiktighet, imperfekt rasjonalitet og
dårlige insentiver er faktorer som bidrar til at kapitalmarkeder ikke er effektive og stabile, og
at den finansielle reguleringen derfor må være mangefasettert og dynamisk. I talen sa han:
The pre-crisis delusion was that the financial system, subject to the then defined rules, had an
inherent tendency towards efficient and stable risk dispersion. The temptation post-crisis is to
imagine that if we can only discover and correct the crucial imperfections – the bad incentives and
structures – that a permanent, more stable financial system can then be achieved. It cannot, because
financial instability is driven by human myopia and imperfect rationality as well as by poor incentives,
and because any financial system will mutate to create new risks in the face of any finite and
permanent set of rules. We can make the financial system more stable, but it will require a multifaceted and continually evolving regulatory response. 12

Uavhengig av hvor man stiller seg i den store debatten om hvor effektive kapitalmarkeder er,
er det verdt å merke seg at det meste av forskningen om perfekte kapitalmarkederhypotesen er sentrert rundt prising i (nasjonale) aksjemarkeder, og ikke om kapital effektivt
flyter over grenser til mindre bedrifter og oppstartsegmenter.

2.1.2 «Home equity bias» – når empiri ikke stemmer med perfekte kapitalmarkedhypotesen
De egenskapene Turner peker på i sin tale som mulige årsaksforklaringer bak finansiell
ustabilitet, kan også langt på vei forklare et annet fenomen, kjent som «home equity bias»,
gjerne oversatt som hjemmefavorisering ved investeringer. Økonomisk forskning viser at
investorer flest favoriserer investeringsobjekter i sitt hjemland fremfor utlandet. Forutsatt
perfekte kapitalmarkeder burde en investor spre sine investeringer verden rundt. Empirisk
basert forskning finner at det ikke er tilfellet. Det er en forkjærlighet for å gjøre investeringer i
hjemlandet.
Scheel-utvalget drøfter det faktum at investorers globale investeringer ikke reflekterer det
hypotesen om perfekte kapitalmarkeder tilsier, men konkluderer med at hjemmefavoriserings-problematikken ikke er relevant for Norge.
I mange land har investorene preferanser for å investere i eget land. Empiriske studier viser imidlertid
at Norge er blant landene der investorene har lavest grad av preferanser for å investere i eget land,
se Bekaert og Wang (2009) og Vanpée og De Moor (2012). Andre land med liten grad av hjemme-
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favorisering («home bias») er Nederland, Sverige, Danmark, Storbritannia og USA. Disse resultatene
trekker også i retning av at innenlandske investeringer i Norge i stor grad kan separeres fra
innenlands sparing, samt at tilgangen på kapital fra våre naboland skulle være god. På denne
bakgrunn mener utvalget at den økte skatten på eierinntekt vil ha begrenset betydning for investeringene.
- NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, side 319.

Ser man nærmere på studiene Scheel-utvalget refererer til, gir de imidlertid ikke dekning for
å trekke de konklusjoner som Scheel-utvalget gjør.
Bekaert og Wang-studien ser både på investeringer i hjemlandet og i utlandet for 71 holdingland mellom 1997 og 2005. Studien skiller mellom hjemmefavorisering (overinvestering i
innenlandske aktiva) og utefavorisering (overinvestering i utenlandske aktiva). Studien finner
at Norge mellom 1997 og 2005 var blant landene med minst grad av hjemmefavorisering.
Det vil si at en relativt mindre andel av norske investorer satser på hjemlandet enn det
innbyggerne i mange andre land gjorde i sine land. Dette resultatet bekreftes av blant annet
Vanpée og de Moor (2012), som Scheel-utvalget også refererer til. Likevel kan ikke konklusjoner fra disse og tilsvarende studier brukes ukritisk for Norge. Det skyldes at studiene ikke
ekskluderer investeringer fra Statens pensjonsfond utland (SPU), som per definisjon i sin
helhet er investert i utlandet, og som utgjør 80 prosent av alle norske porteføljeinvesteringer i
utlandet. Som det står i statistikkens (Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS), IMF)
metadata: “Data Collection from the Government Pension Fund – Global is the most
important source for the Norwegian CPIS.” 13 Dette vises også i tabell 2 og figure 3.
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Tabell 2: Norges porteføljeinvesteringer i

Figur 3: Fordeling etter sektor i prosent. 2014

utlandet, etter sektor. Mrd. kroner og i prosent.
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Omfanget av Statens pensjonsfond utland og den dominerende andelen av Norges samlede
porteføljeinvesteringer i utlandet som dette fondet utgjør, tilsier at fondet er en vesentlig
driver for størrelsen på utenlandske versus innenlandske investeringer på landnivå. Når det
korrigeres for investeringene fra Statens pensjonsfond utland, endres målt hjemmefavorisering fra lavest blant landene i utvalget til å bli blant de med høyeste. Med andre ord:
Konklusjonen, når det gjøres en mer relevant analyse, er den motsatte av hva Scheelutvalget legger til grunn.
Videre viser resultater fra denne studien at samtlige land har høy grad av hjemmefavorisering, men med noe større variasjon blant europeiske land. Dette svekker argumentasjonen om at virkeligheten er preget av perfekt kapitalmobilitet, og det taler for at innenlandske kapitalkilder kun i begrenset grad kan substitueres av utenlandsk kapital.
Det er godt etablert at andelen av aksjer fra hjemlandet i de fleste investorers porteføljer er mye
større enn hjemlandets relative markedskapitalisering i verden. Dette Home Bias-fenomenet er et av
finansfagets største gåter.
Bekaert og Wang 15
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Andre studier tyder på stor grad av hjemmefavorisering for norske private investorer
Flere forfattere (Chan et al. 2005, Hau og Rey 2008 og Cornelius 2009) tar i bruk mikrodata
fra private investorer/fond i stedet for data på landnivå, inkludert offentlige investeringer, som
brukes i de fleste studier (begge studiene utvalget refererer til, benytter dette). 16 Resultater
fra mikrodata knyttet til private equity tyder på stor grad av hjemmefavorisering blant private
investorer. I USA sto utenlandske aksjer for kun 17 prosent av investorers aksjeporteføljer i
2005, substansielt mindre enn de 61 prosentene som ble predikert av modeller som forutsetter perfekt kapitalmobilitet (IMF 2007).
Private Equity (PE) er et samlebegrep på en spesiell type fond og selskaper som investerer i
unoterte bedrifter. I Norge brukes ofte begrepet “aktiv eierkapital” som en erstatning for
private equity, da disse aktørene ofte er direkte involvert i bedriftens utvikling. PE-fond deles
gjerne inn i tre hovedgrupper, relatert til den investeringsfasen fondene går inn i: Såkornfond,
venturefond og oppkjøpsfond. Såkornfond går inn i en svært tidlig fase og utgjør en svært
liten andel av PE-markedet. Venturefond investerer i unge bedrifter i oppstartsfasen, og
utgjør også en liten andel beløpsmessig. Oppkjøpsfond investerer i mer modne bedrifter og
kjøper seg tradisjonelt en majoritetsandel av selskapet. Oppkjøpsfond står uten sammenligning for den største andelen av det samlede PE-markedet i Norge og internasjonalt, og
norske oppkjøpsfond har normalt god tilgang til utenlandsk kapital. Venturefond, og i
særdeleshet såkornfond, har betydelig større utfordringer med å tiltrekke seg internasjonal
kapital, og baseres normalt primært på norsk kapital. Med et perfekt kapitalmarked burde det
ikke eksistere en slik vesentlig forskjell i tilgang til utenlandsk kapital for de aktive
eierfondene, avhengig av hvor i bedriftenes utvikling de fokuserer.
Cornelius et al. (2009) 17 undersøker investeringene foretatt i 2 260 selskaper av en rekke
fond mellom 1991 og 2008. Artikkelen studerer i hvilken grad oppkjøpsfond (aktiv eierkapital)
har investert globalt. De fleste transaksjoner involverer privateide selskaper. Cornelius et al.
argumenterer for at studier som undersøker i hvilken grad oppkjøpsfond investerer internasjonalt kan belyse fenomenet hjemmefavorisering på en ny måte. Selv om kapitalen som
oppkjøpsfondene forvalter er relativt liten, inkluderer ofte oppkjøpsavtaler store mengder
gjeld. Dette økte deres andel i det globale M&A-markedet til nesten 30 prosent i den siste
høykonjunkturen. I 2009 hadde andelen falt, men det er forventet at denne igjen vil øke i takt
med bedrede kredittmarkeder. I tillegg har mange institusjonsbaserte investorer og formuende enkeltpersoner i stor grad økt sine allokeringer til private equity de siste årene, i jakt på
høyere avkastning og for å spre risiko. Det er også slik at fri flyt av kapital til investeringer i
unoterte selskaper over grensene bidrar til finansiell globalisering.
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Artikkelen finner store forskjeller mellom europeiske fond når det gjelder hvor internasjonalt
orienterte de er. Det skilles mellom innenlandske investeringer, investeringer i andre
europeiske land og i resten av verden. Totalt sett viser dataene en sterk ekspansjon av
private equity blant europeiske fond over perioden. Investeringene var 12 ganger så store i
2008 som i 1991. Ved starten av 1990-tallet var europeiske investeringer nesten utelukkende
rettet mot vertslandet, men over tid har hjemmefavoriseringen avtatt. Norske fond fremstår
med en relativt høy grad av hjemmefavorisering, og høyere enn det europeiske snittet. I
tillegg har ikke tendensen til hjemmefavorisering for norske fond falt i særlig grad siden
starten av 1990-tallet, i motsetning til trenden internasjonalt. Dette tyder på at privatbasert
kapital i Norge ikke utøver mindre hjemmefavorisering enn privat kapital i andre land, slik
Scheel-utvalget konkluderte. Snarere er det motsatt.
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Tabell 3: Indikator på aggregert hjemmefavorisering (Aggregated Home Bias). Prosent. 1991,
2000 og 2008

1991

2000

2008

Italia

95,1

86,6

94,9

Frankrike

93,5

77,4

94,1

Spania

98,7

96,9

93

Tyskland

93,4

87,1

92,4

Portugal

100

90,2

88,9

Ungarn

-

100

88,2

Finland

84,2

70,6

87,3

Norge

89,4

83,6

85,6

Danmark

100

59,9

79

Nederland

94,9

62,1

73,2

Europa

90,7

69,1

71,2

Polen

-

52,7

69,5

Hellas

100

35,9

65,1

Tsjekkia

-

52

64,6

Irland

86,1

74,9

58,7

Belgia

82,1

85

58,4

Sverige

61,7

16,1

57,9

Storbritannia

87,6

63

54,4

Australia

100

88,3

53,7

Sveits

26,5

11,9

28,2

Kilde: Cornelius et al. 2009

Ke, Ng og Wang (2006) 18 bekrefter resultatene fra Cornelius for en annen type investeringer
kalt Foreign Direct Investments (FDI), som kan oversettes med utenlandske direkteinvesteringer. Studien benytter seg også av mikrodata. Forfatterne analyserer aksjebeholdningen til mer enn 3 000 verdipapirfond fra 22 land. De finner robuste bevis på at forvaltere
av verdipapirfond foretrakk å investere i aksjer fra bedrifter med tilstedeværelse i eget land,
uavhengig av om disse hadde hovedkontor i landet. Hjemmefavoriseringen er uavhengig av
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forskjeller i kulturell bakgrunn, opphavsland og primærspråk hos denne uensartede gruppen
av verdipapirfond-forvaltere. Som de skriver:
This paper shows that the home bias is more widespread than once thought. Evidence of the strong
investor preference for domestic firms is pervasive not only in international and domestic financial
markets, but also in the foreign investment decisions of domestic investors.

2.1.3 Norsk egenkapitaltilgang viktigst også for mellomstore bedrifter
Nasjonale undersøkelser kommer til likelydende konklusjoner som den internasjonale
forskningen. Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) har fått sine medlemsforetak til å dele
informasjon som ikke tidligere har vært offentliggjort om norsk og internasjonal tegning i
egenkapitalplasseringer for bedrifter som er børsnotert i Norge. 19 Et selskap kan forsøke å
øke egenkapitalen ved en egenkapitalemisjon. Dette skjer normalt ved utstedelse av
nye aksjer i selskapet. Resultatene i VPFF-undersøkelsen, som ble utført i 2015 av alle
egenkapitalplasseringer i Norge de siste fem år er entydig: I egenkapitalplasseringer på
mindre enn 200 millioner kroner de siste fem årene står norske eiere i all hovedsak, med 84
prosent av emisjonene, for kapitalen. Den internasjonale interessen stiger med størrelsen på
emisjonen og selskapets børsverdi, men i de mindre emisjonene er norsk risikokapital
hovedkilden. Som VPFF skriver i sitt høringssvar til Scheel-utvalgets rapport: 20
Basert på data fra verdipapirforetakene kan vi slå fast at i emisjoner i de største børsnoterte
foretakene, både på egenkapital og obligasjonssiden, kan den internasjonale deltagelsen være opp
mot 60 prosent, mens i de mellomstore børsnoterte selskapene faller den internasjonale deltagelsen
til 10–30 prosent.

Anslagsvis 99 prosent av alle bedrifter er verdt mindre enn 200 mill. kroner. Dette gir et
kraftig signal om at norsk eierkapital er den klart viktigste bidragsyteren for finansieringen av
investeringer og vekst i bredden av norske bedrifter, og spesielt i mindre til mellomstore
virksomheter.
Internasjonal kapital står for en liten del av egenkapitalmarkedet for bredden av norske
bedrifter, noe man ikke burde erfare, om kapitalmarkedene var perfekte. En skattereform
som ikke tar utgangspunkt i at norsk egenkapital er spesielt viktig for både små og
mellomstore bedrifter, risikerer å kunne svekke tilgangen av hovedkilden av egenkapital for
norsk næringsliv.
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Dette bildet står i kontrast til en oppfatning om at det er tilgjengelig internasjonal kapital til
norsk næringsliv på generell og bred basis.
Figur 4: Egenkapitalemisjoner. Størrelse på emisjoner og andel finansiert ved norsk kapital
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Kilde: VPFF

Et annet høringssvar til Scheel-utvalget er gitt av Institutt for finans ved NHH. 21 Der skriver
de:
Utvalget har gjort et grundig og gjennomgående godt arbeid. Dette gjelder ikke behandlingen av
formuesskatten, og skatt på ikke-børsnotert næringsvirksomhet. Her overser utvalget en viktig
risikoøkende effekt av formuesskatten som gir klare insentiver til redusert aktivitetsnivå, samt at
investeringer og drift vil bli vridd mot lavere risiko og avkastning…
Utvalget hevder at reduserte investeringer av norske eiere vil bli kompensert ved økte investeringer
av utenlandske investorer. Dette vil kunne gjelde for større børsnoterte selskaper men det er
vanskelig å tro at utenlandsk kapitalsubstitusjon vil virke særlig godt for små selskaper, og i
særdeleshet for unoterte og venturetype selskaper…
Utvalgets antakelse om perfekte kapitalmarkeder og ubegrenset tilførsel av utenlandsk kapital gjelder
i hvert fall ikke for ikke-børsnotert næringsvirksomhet. Utvalgets anbefalinger når det gjelder
formuesskatt bygger derfor på et analysegrunnlag som i beste fall er ufullstendig og i verste fall
inneholder vesentlige feil…
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Konklusjonen er at vi er helt avhengig av norsk eierkapital for en betydelig del av norsk
næringsliv. Det er bare de største børsnoterte bedriftene som tiltrekker seg hoveddelen av
egenkapital fra internasjonale investorer. For de øvrige bedriftene er det norsk risikokapital
som er avgjørende. I en periode der norsk næringsliv med all sannsynlighet skal omstilles, vil
tilgangen på frisk risikokapital til mindre og mellomstore bedrifter være svært viktig. Den
risikokapitalen vil i hovedsak måtte komme fra norske eiermiljøer. Hvordan den norske
kapitalen skattlegges, er derfor viktig.

Norsk kapital finansierer det meste av norsk næringsliv

Spørsmålet om det er norsk eller utenlandsk kapital som i hovedsak finansierer norsk
næringsliv er viktig, og avgjørende for hvordan skattesystemet bør være innrettet. Men
det er også et spørsmål hvor det er begrenset empiri.
Vi i Verdipapirforetakenes Forbund har fått våre medlemsforetak til å ta frem informasjon
som ikke tidligere har vært offentliggjort om norsk og internasjonal tegning i
egenkapitalplasseringer for bedrifter som er børsnotert i Norge. Dette tallmaterialet er
vanskelig tilgjengelig da det krever manuell gjennomgang av individuelle tegningslister i
hver enkelt plassering, samt kunnskap om hvem som reelt er eier bak de enkelte
tegnerne.
Bildet vi har fått frem er entydig: I egenkapitalplasseringer på mindre enn 200 millioner
kroner står norske eiere, i all hovedsak, for hele kapitalen. Den internasjonale interessen
stiger med størrelsen på emisjonen og selskapets børsverdi, men i de mindre
emisjonene er norsk risikokapital hovedkilden.
Dette bildet står i klar kontrast til oppfatningen, særlig i akademiske kretser, om at det er
tilgjengelig internasjonal kapital til norsk næringsliv på generell og bred basis. Sannheten
er at vi er helt avhengige av norsk eierkapital for en betydelig del av norsk næringsliv.
Det er bare de største børsnoterte bedriftene som tiltrekker seg penger utenfra. For de
øvrige 220 000 bedriftene registrert i Brønnøysund er det norsk risikokapital som er
avgjørende.
I en periode der norsk næringsliv med all sannsynlighet skal omstilles vil tilgangen på
frisk risikokapital til mindre og mellomstore bedrifter være svært viktig. Den
risikokapitalen vil måtte komme fra norske eiermiljøer
Adm. dir. i VPFF, Sindre Støer i dialog med Villeman Vinje
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2.1.4 Andelen av utenlandske eide bedrifter
En annen inngang til hjemmefavoriserings-problematikken er å se på den relative andelen av
bedrifter i Norge, rangert etter størrelse, som utlendinger eier. Hvis man antar at kapitalmarkedene er nær perfekte, burde man forvente at også utenlandske investeringer i Norge
vil gjenspeile den næringsstrukturen vi har. Det gjør de ikke.
Som i alle land, er de fleste bedriftene i Norge små eller mellomstore. I 2013 var det 181 227
foretak med ansatte i Norge. 87 prosent av disse hadde under 10 ansatte, 94 prosent hadde
under 20 ansatte, 98 prosent hadde under 50 ansatte, og 99,6 prosent hadde under 100
ansatte. De små og mellomstore bedriftene er i all hovedsak eid av nordmenn, mens den
relative andelen av utenlandskkontrollerte foretak stiger markant i de større foretakssegmentene, som vist i Figur 5. Kun én prosent av foretak med én til fire ansatte er utenlandskkontrollert, mens andelen øker til 40 prosent for foretak med over 250 ansatte.
SSB-tallene gir ingen innsikt i det mangfoldet som eierne av utenlandskkontrollerte foretak
utgjør. Men det er ikke urimelig å anta at mindre bedrifter ofte vil være kjøpt eller startet opp
av utenlandske individer som har flyttet til Norge, mens større foretak ofte er eid av
utenlandske industriforetak eller profesjonelle forvaltere, eller inngå i private investeringsporteføljer. Skulle det være tilfellet, vil det si at den utenlandske eierandelen av mindre
bedrifter ofte er personavhengig, kanskje relatert til parforhold knyttet over grensene, eller
som følge av arbeidsinnvandring. Slike personavhengige investeringer er ikke et uttrykk for
fri flyt av kapital internasjonalt, på jakt etter den beste avkastningen etter skatt. Velger man å
svekke norske kapitalkilders investeringsmuligheter, vil ikke internasjonale individbaserte
investeringer automatisk øke tilsvarende.
Denne gjennomgangen, som viser at norsk kapital finansierer de aller fleste norske bedrifter,
må ikke tolkes dit at det med nødvendighet er bedre for en bedrift å ha norske eiere enn
utenlandske eiere. Kjøpes en virksomhet opp av utenlandske eiere, kan det gi økt tilgang til
kompetanse, teknologi, markedsadgang internasjonalt og investeringskapital. Skjer det, fører
det ofte til økt omsetning, flere ansatte og en mer innovativ og robust bedrift. Det er nettopp
for å øke tilgangen til utenlandsk kapital at Finansdepartementet er opptatt av å redusere
selskapsskatten og sikre at den blir på nivå med skattenivået for utenlandsk kapital hos våre
naboland. Hovedpoenget er at dette først og fremst er aktuelt for mellomstore og større
bedrifter. I en verden preget av ikke-perfekte kapitalmarkeder, er det samlede nivået av
norsk kapital og eierskap av avgjørende betydning for nystartede og mindre bedrifter. Dette
er den mest dynamiske, og ofte også mest omstillingsdyktige, delen av norsk næringsliv,
hvor morgendagens næringsliv vokser frem. For å sikre fremtidens bedrifter bør beskatningen av norsk kapital og eierskap innrettes mer vekstfremmende enn den gjør i dag.
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Figur 5: Andel av alle foretak med ansatte, gruppert etter antall ansatte (blå søyle) og andel av
de respektive foretaksgrupper som direkte eller indirekte kontrolleres av utenlandske foretak
(oransje søyle). 2013
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Kilde: SSB

2.2 Hvis kapitalmarkedet ikke er perfekt – bør norsk eierbeskatning økes?
Scheel-utvalget foreslår at samlet beskatning av norsk bedriftseierskap (selskapsskatt +
utbytteskatt) økes. Regjeringen foreslår å videreføre nivået i 2015.
Eierbeskatningen er, med 2015-regler og under strenge forutsetninger, sju prosentpoeng
lavere enn skatt på lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift. Endringen Scheel-utvalget ser
for seg, er at skatt på eierinntekt økes mer enn selskapsskatten reduseres, slik at det etter
en reform er lik marginalskatt på lønnsinntekt og eierinntekt. Det er flere argumenter for
hvorfor man ikke bør følge Scheel-utvalgets forslag om å øke eierbeskatningen til nivået for
høyeste marginalskatt på lønn.
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Figur 6 Illustrasjon i Scheel-utvalget av hovedhensynene i forbindelse med tilpassing av
personbeskatningen til redusert selskapsskattesats

Kilde: NOU 2014: 13

2.1.1 Økt eierbeskatning vil svekke norsk økonomi
Legger man til grunn at kapital ikke flyter over grensene til alle gode prosjekter, og at
hjemmefavorisering gjør seg gjeldende, vil økt norsk eierbeskatning svekke norsk økonomi
gjennom reduserte foretaksinvesteringer og færre arbeidsplasser. Sistnevnte gir også
andreordens effekt i form av lavere disponibel inntekt for husholdningene, som igjen gir
lavere samlet etterspørsel etter varer og tjenester i økonomien.
Finansdepartementet bestilte, etter at Scheel-utvalgets rapport var lagt frem, en utredning fra
Menon Business Economics for å gå grundigere inn i problemstillingen om hvilke virkninger
skattesystemet har på norsk kapital, eierskap og verdiskaping. Et interessant funn fra
utredningen er at økt utbytteskatt har en klar negativ virkning på investeringsnivået. 22 Utredningen til Menon er ikke basert på ny empiri, men baserer seg på beregninger av antatte
virkningsforhold hentet fra internasjonale studier. For utbytteskatt er forskningsmaterialet
representativt.
En annen forskningsstudie som estimerer de empiriske virkninger av å endre utbytteskatten
står ass. professor ved UiO og Scheel-utvalgsmedlem Annette Alstadsæter for. Sammen
med Martin Jacob og Roni Michaely har hun, ved hjelp av godt etablert rammeverk, avdekket
virkningene av den svenske skattereformen av 2006, som blant annet reduserte skatt på
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eierinntekter til mellom fem og 10 prosent, for henholdsvis børsnoterte og ikke-børsnoterte
selskaper. 23 Studien viser at høy utbytteskatt «låser» inn likviditeten hos pengesterke
bedrifter, samtidig som den reduserer tilgangen til ekstern finansering for bedrifter med
begrenset likviditet. Videre viser analysen at redusert skattesats på utbytte forbedrer allokeringen av kapital (økt effektivitet) ved å redusere førsteordens dødvekttap i økonomien.
Med henvisning til eksisterende litteratur innen finans og mikroøkonomi viser de blant annet
til to mekanismer. Disse mekanismene er nærmere forklart i boks 1 og 2.
Studien til Alstadsæter et al. avdekker at små og mellomstore bedrifter med begrenset
likviditet øker graden av egenkapital som andel av samlet forvaltningskapital når kostnader
ved ekstern finansiering går ned, mens litt større bedrifter med litt romsligere økonomi ser ut
til å prioritere utbetaling av utbytte når skatt på utbytte går ned. De finner for eksempel at en
reduksjon på 20 - 30 pst. i skatt på eierinntekter bidro til å øke omsetningen hos bedrifter
med begrenset likviditet med hele 23 pst., relativt til bedrifter med høy likviditet. Denne
økningen skyldes at bedrifter med begrenset likviditet investerte mye mer i kapitalutvidelse
(6,5 prosentpoeng mer) sammenliknet med høylikviditetsgruppen (6,4 prosentpoeng mindre).
Motsatt følger det at høy skattesats på eierinntekt låser inn midlene i selskaper med mye
likviditet, og reduserer tilgangen til egenkapital og bruken av denne hos bedrifter med
allerede begrenset likviditet.
Hovedkonklusjonen fra studien til Alstadsæter et al. er at små og mellomstore bedrifter er
tjent med lav skatt på eierinntekter. Økt skatt på eierinntekter påvirker tilgangen til ekstern
finansiering for relativt nye og unge bedrifter disproporsjonalt mer enn for litt større, etablerte
bedrifter med større økonomisk handlingsrom. Staten kan øke effektiviteten med hensyn til
allokering av kapital mellom bedrifter ved å operere med lavere skattesatser på eierinntekter.
Det har med andre ord en samfunnskostnad, ved at økonomien og verdiskapingen svekkes,
dersom eierbeskatningen økes, slik Scheel-utvalget tar til orde for.
I en kronikk i DN 4.9.2015 trekker Alstadsæter og Jacob implikasjoner av studien sin for den
norske skattedebatten. Der skriver de:
Ny forsking viser at auka utbytteskatt kan føre til reduserte investeringar. Dette tilseier at det ikkje er
tilrådeleg å auke utbytteskatten med 10 til 14 prosentpoeng, som foreslått av Scheel-utvalget…
I fråvere av [empirisk basert forskning] er det overfladiske og misvisande konsulentrapportar som blir
premissleverandørar til skattedebatten….
I ein ny svensk forskingsstudie finn vi at redusert utbytteskatt førte til endringar i investeringsåtferda
mellom ulike typar selskap. Likviditetsbegrensa selskap fekk ny aksjekapital og auka sine investeringar då utbytteskatten og dermed desse selskapa sin kapitalkostnad vart redusert i Sverige i 2006.
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Basert på dei svenske resultata kunne ein då vente at auka utbytteskatt førte til reduserte investeringar i Norge. Men fritaksmodellen (null skatt på utbytte og aksjegevinstar innan selskapssektoren)
skal i teorien gjere at kapitalen fritt kan flyte mellom selskap, noko som då gjer at ein ikkje skal
forvente nokon investeringseffekt av utbytteskatt i Norge.
Foreløpige resultat bekreftar likevel funna frå Sverige: Innføringa av utbytteskatt i 2006 ser ut til å ha
ført til reduserte investeringar hos likviditetsbegrensa norske aksjeselskap. Dette kan typisk vera
oppstarts- og entreprenørselskap med gode idear og lite kapital.
Med oljeprisfall og aukande arbeidsløyse er det viktig med innovasjon og nye investeringar. Auka
utbytteskatt kan gjere det endå vanskelegare for gründarar med innovative prosjekt å få kapital til å
realisere sine investeringar, noko som i neste instans kan ha negative effektar på verdiskaping og
vekst.

Boks 1: Ny egenkapital som marginal finansiering av investeringer

Når et firma er likviditetsbegrenset og ikke har mulighet til å finansiere nye investeringer
med eksisterende kapital innad i firmaet, må dette finansieres ved hjelp av ny egenkapital
fra eksterne investorer. Investorene velger mellom å investere i firmaet eller foreta
alternative investeringer.
Dersom investoren investerer egenkapital i firmaet vil 1 krone gi en avkastning etter
kapitalskatt på (1 + 𝑟). Videre vil investoren bli utsatt for en utbytteskatt på 𝑡 𝑢 . Vi antar at
skjermingsfradraget fanges opp av 𝑡 𝑢 og er fritatt for skatten. Utbetalt avkastning til

investoren er dermed 1 + 𝑟 ∗ (1 − 𝑡 𝑢 ). Alternativ investering vil gi en avkastning på (1 + 𝑖).
For at investoren skal ønske å investere i firmaet må avkastningen være minst like høy
som ved den alternative investeringen:
1 + 𝑟 ∗ (1 − 𝑡 𝑢 ) = (1 + 𝑖)

Vi løser opp likningen for r og finner at avkastningsraten minst må være, for at nye
investorer skal investere i firmaet:
𝑟 𝑁𝑁 =

𝑖
(1 − 𝑡 𝑢 )

Videre vil en økning i utbytteskatten føre til en økning den påkrevde avkastningsraten:
𝑖 ∗ 𝑡𝑢
𝜕𝑟 𝑁𝑁
=
>0
𝜕𝑡 𝑢
(1 − 𝑡 𝑢 )2

Dette kan redusere investeringene til et firma med begrenset likviditet. Motsatt vil en
reduksjon i utbytteskatten føre til økte investeringer i disse firmaene.
Kilde: Alstadsæter et al. (2014)
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Boks 2: Tilbakeholdt overskudd som marginal finansiering av investeringer

Et firma med tilbakeholdt overskudd har god likviditet, og kan velge å reinvestere disse
midlene på nytt i firmaet, eller betale ut disse til aksjonærer i form av utbytte. I sistnevnte
tilfelle mottar aksjonærene en utbetaling på (1 − 𝑡 𝑢 ) som de reinvesterer i en risikofri

obligasjon til den risikofrie renten, 𝑖. I neste periode mottar de et utbytte på (1 − 𝑡 𝑢 ) ∗ (1 +

𝑖).

Dersom firmaet velger å investere overskuddet på nytt i firmaet får investorene utbetalt
(1 + 𝑟), som de må betale utbytteskatt på. Avkastning i neste periode blir (1 + 𝑟) ∗ (1 −
𝑡 𝑢 ).

For at firmaet skal være indifferent mellom å betale ut utbytte og reinvestere må renten på
investeringen være lik renten på den alternative investeringen:

Vi ser at:

𝑟 𝑇𝑇 = 𝑖
𝜕𝑟 𝑇𝑇
=0
𝜕𝑡 𝑢

Et firma som er likvid blir dermed ikke påvirket av en redusert utbytteskatt. Jamfør boks 1
og boks 2, vil en redusert utbytteskatt minske avstanden mellom investeringer i firmaer
som har begrenset likviditet og investeringer i firmaer som er likvide.
Kilde: Alstadsæter et al. (2014)

I siste utgave av Samfunnsøkonomen, nr. 4/2015, tar SSB-forsker Geir H. M. Bjertnæs også
opp virkningene av Scheel-utvalgets forslag om å øke eierbeskatningen, og har samme
refleksjoner som Alstadseter et al.. 24 Bjertnæs argumenterer for at en så høy utbytteskatt
som Scheel-utvalget foreslår, kan virke negativt på den økonomiske veksten og bør utredes
mer inngående.
I artikkelen skriver han:
Utvalget sitt forslag om økt utbytteskatt vil også ramme avkastningen på FOU-investeringer. Jeg kan
ikke se at utvalget har drøftet konsekvenser av økningen i utbytteskatten fra 27 til 41 prosent for den
økonomiske veksten… konsekvensene av utvalgets forslag for den langsiktige økonomiske veksten
er høyst usikker. Det kan stilles spørsmål ved hvordan utbytteskatten på 41 prosent, i tillegg til den
ordinære selskapsbeskatningen på 20 prosent, vil påvirke den langsiktige økonomiske veksten, både
nasjonalt og innenfor ulike næringer.
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Mange små- og mellomstore bedrifter har ikke tilgang til markedet for egenkapital, obligasjoner eller banklån og kreditt. For mange av disse vil økt skatt forverre problemet med
tilgang til eksterne midler, ettersom lånetilgang er en voksende funksjon av selskapets
finansielle posisjon. Forskning utført av Carpenter og Petersen (2001) viser at småbedrifters
vekstevne er betydelig begrenset av tilgangen til intern finansiering. 25 De finner blant annet at
under kredittrasjonering vil en ekstra dollar med intern finansering generere litt mer enn en
dollar med vekst i aktiva. Med andre ord er veksten i aktiva – investeringer i realkapital o.l. –
nært forbundet med selskapets inntjening og egenkapital. Denne sammenhengen er mye
svakere for selskaper som har bred tilgang til ekstern finansiering. Pratap og Rendón (2002)
viser at bedrifter som finansierer nye investeringer gjennom aksjeemisjon, i stedet for eksisterende egenkapital og inntjening, har seks prosent større aktivabeholdning i løpet av en
periode på 20 år. 26 Denne teorien er kjent under navnet «The internal finance theory of
growth», og en rekke empiriske studier bekrefter at tilgang til finansiering påvirker bedrifters
konkurranse- og overlevelsesevne.
For eksempel finner Keuschnigg og Ribi (2013) at uten finansiell friksjon – perfekt kapitalmarked – vil selskapsskatten redusere investeringer gjennom sin effekt på kapitalens
brukerkostnad («cost of capital»). 27 Kapitalens brukerkostnad er rentekostnaden ved bruk av
lånt (eller egen) kapital, pluss kostnader knyttet til fall i annenhåndsverdi som følge av fysisk
slitasje. Med finansiell friksjon påvirkes investeringer av kontantstrømmen. De finner at
bedriftsbeskatning vil redusere inntjening etter skatt (kontantstrøm) og mengde inntekt som
kan stilles som sikkerhet for å kunne sikre ekstern finansiering. Dette er uavhengig av
skattesatsens effekt på kapitalens brukerkostnad. De finner dermed at under antakelsen om
et ufullkomment kapitalmarked, vil bedriftsbeskatning redusere samlede investeringer i små
og mellomstore bedrifter, som igjen resulterer i et effektivitetstap for samfunnet.

2.3 Andre viktige grunner til ikke å øke eierbeskatningen til samme nivå som
lønnsbeskatningen
Det er også andre forhold som taler mot at marginalskatt på lønnsinntekter og kapitalinntekter behøver å ligge på samme nivå, noe Scheel-utvalgets mindretall på ett medlem er
enig i: 28
1) Personlige aksjonærer er ikke alltid ansatt i selskapet de har eierandeler i. Inntektsskifting er dermed ikke en reell mulighet for alle aksjonærer. Mangel på innflytelse i
bedrifters allokeringer er absolutt ved investeringer i aksjefond. I ytterste konsekvens
kan skatteskjerpingen medføre at veldig mange investorer velger andre passive
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investeringer (sikre obligasjoner o.l.) fremfor aksjer som sparingsform. Scheelforslaget virker med andre ord ikke nøytralt på ulike aktivaklasser.
2) Marginalskattesatsen på lønnsinntekt er progressiv. Økt marginalskatt på eierinntekt
medfører dermed en skatteskjerping for mange personlige aksjonærer. Den høyeste
marginalskatten for lønn som Scheel-utvalget tar utgangspunkt i betales kun av en
mindre andel av lønnsmottakerne.
3) Et tredje moment, som er underbelyst i Scheel-utvalgets innstilling, er en indirekte
gevinst/nytte for aksjonærer av skatt på arbeidsinntekt. Lønnsbeskatning gir vedkommende tilgang til sosiale ytelser, pensjonsrettigheter o.l. Dermed kan det være
gunstig for aksjonærer å ta ut deler av inntekten i form av lønn, til tross for forskjeller i
marginalskattesatser mellom lønn og eierinntekter. Et av vilkårene for å motta
dagpenger er kravet om at vedkommende har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid
på minst 1,5 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G) i året som gikk, eller minst 3 G i
løpet av de tre siste avsluttede kalenderårene.
4) Øker eierbeskatningen, øker incentivene for omgåelse av loven.

Uheldige konsekvenser for innenlandsk risikovillig kapital
Mange privatøkonomisk lønnsomme prosjekter krever særskilt kompetanse om lokale forhold
og/eller dybdekunnskap om prosjektrisiko. Personlige aksjonærer med bånd til Norge har
ofte opparbeidet seg en slik kunnskap og kompetanse gjennom lang fartstid i norsk
næringsliv. Forslaget om økt marginalskatt på eierinntekter vil medføre at norsk privat
eierskap skattlegges hardere enn utenlandsk privat eierskap enn det allerede gjør med 2015regler. I ytterste konsekvens vil dette redusere tilgangen til innenlandsk risikovillig kapital,
som igjen vil gi lavere investeringer i små og mellomstore bedrifter i Norge.
Konsekvenser:
-

Forslaget til Scheel-utvalget om økt eierbeskatning kan, dersom det blir vedtatt,
medføre at private eiere ønsker å ta ut opptjente midler og kapital fra selskapet før en
lovendring trer i kraft. Dette vil, alt annet likt, redusere samlet kapitalinvestering i
norske foretak.

-

Det vil ramme små og mellomstore bedrifter hardest. I kombinasjon med formuesskatt
vil en økning av skattesatsen på eierinntekter kunne skape likviditetsutfordringer for
en del av disse. Disse kan bli tappet for sårt trengte midler, som ellers kunne ha blitt
brukt til å utvikle virksomheten.
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Overdreven frykt for inntektsskifting
Scheel-utvalget har lagt svært stor vekt på inntektsskifting i sin argumentasjon for hvorfor
eierbeskatningen bør økes, men utvalget kvantifiserer ikke omfanget. Det sier blant annet
følgende:
Skal motivet til inntektsskifting fjernes fullstendig for de som betaler høyeste arbeidsgiveravgift og
toppskatt, må skatten på eierinntekt økes til litt over 42 pst. forutsatt at satsstrukturen i lønnsbeskatningen holdes uendret. Da vil den samlede skattesatsen på eierinntekter (inkl. selskapsskatt)
øke fra dagens sats på 46,7 pst. til 53,7 pst. Denne økningen er en skjerpelse utover det en redusert
selskapsskattesats tilsier. Dersom skatten på lønn reduseres noe, vil det imidlertid ikke være
nødvending å øke skatten på eierinntekt fullt så mye.

Flere land, deriblant våre naboland Sverige, Danmark og Finland, har i en årrekke operert
med ulike satser på marginalskatt på eierinntekt og lønn (se Tabell 3), uten at det er påvist at
dette har påvirket statens skatteinngang nevneverdig. Dette er et poeng som fra akademisk
hold ble trukket frem under finanskomiteens høring om skattereformen. 29
Videre legger Scheel-utvalget til grunn en marginalskatt på lønn på 53,7 pst. uten at det
analyseres hvor mange personer/bedrifter som faktisk befinner seg i denne gruppen, og
omfanget av inntektsskifting. Denne satsen inkluderer også toppskatt, som slår inn ved 550
550 kroner for trinn 1 og 885 600 kroner for trinn 2. For veldig mange ledere av små og
mellomstore bedrifter, især under en oppstarts- og vekstfase, vil denne grensen være over
deres inntektsnivå.
Et ytterligere moment, som også drøftes av Scheel-utvalget, er størrelsen på forskjellen i
marginalskatt på eierinntekt og lønn (inkl. arbeidsgiveravgift). Utvalget peker på at denne
differansen utgjør om lag sju prosentpoeng i dag, og at den kan stige til 12–18 prosentpoeng,
dersom selskapsskattesatsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent. Her forutsetter utvalget
at skattesatsen på eierinntekt holdes uendret. Utvalget legger ensidig vekt på at insentivene
for inntektsskifting (omdanning av arbeidsinntekt til eierinntekt) vil forsterkes, dersom skattesatsen på eierinntekten ikke blir oppjustert samtidig med en reduksjon av selskapsskattesatsen. Utvalget foreslår at skatten på eierinntekt økes til ca. 41 prosent, slik at den
samlede skattesatsen øker fra dagens sats på 46,7 prosent til 53,7 prosent. Utvalget
erkjenner at dette vil ha uheldige konsekvenser, som for eksempel økt fare for ulovlig
omgåelse av eierinntektsbeskatning gjennom økt privat konsum innad i selskapet, samt
skattemotivert flytting.
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Tabell 3: Skattesats på selskapsoverskudd og kapitalinntekter (renteinntekt) for personer i de
nordiske landene. 2014-regler. Prosent

Kilde: Scheel-utvalget og IBFD

2.4 Hvilke type bedrifter står for netto jobbskaping?
I debatten om hvorvidt norskeide bedrifter og norsk kapital har en egenverdi, er det verdt å
være bevisst hvilke deler av økonomien som netto skaper arbeidsplasser. Det korte svaret er
at det i snitt er unge bedrifter som netto står for hoveddelen av jobbskapingen, mens netto
bidrag fra etablert næringsliv svinger med konjunkturene, men oftest er det negativt når
bedrifter som legges ned også inkluderes.
SSB-tall for perioden 2002–2007 viser at det netto ble skapt 248 000 nye arbeidsplasser i
foretak som var under fem år gamle. I samme periode gikk det netto tapt 181 000 arbeidsplasser i foretak som var eldre enn fem år. Bak dette netto tapet i modent næringsliv skjuler
det seg stor dynamikk, der det både skapes og tapes mange arbeidsplasser. Samlet over
perioden ble det i norsk økonomi netto skapt 67 000 flere arbeidsplasser enn det gikk tapt,
en vekst som ikke ville vært mulig uten jobbveksten i nye bedrifter.
Nyere tall fra SSB, for en kortere periode, viser et noe mer positivt bidrag fra etablerte
bedrifter. I løpet av ett år ble det skapt 185 000 arbeidsplasser i bedrifter som var operative,
mens det ble nedlagt 163 000 arbeidsplasser, noe som gir en netto tilvekst på 22 000
arbeidsplasser. Samtidig gikk det 53 500 arbeidsplasser tapt ved at bedrifter ble nedlagt, noe
som gir et netto tap av arbeidsplasser fra etablert næringsliv på 31 150 arbeidsplasser.
Imidlertid ble det skapt nær 67 000 arbeidsplasser i nystartede bedrifter som var under ett år
gamle. Det var dette som gjorde at sysselsettingen fremdeles vokste med 35 000 arbeidsplasser samlet sett,
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Figur 7: Netto endring i arbeidsplasser skapt blant bedrifter som er opp til 1 år gamle og
bedrifter som er 1+ år gamle. 3. kvartal 2013 – 3. kvartal 2014
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Kilde: SSB, notat 2015/12

SSB-tallene gir ikke anledning til å separere de eksisterende virksomhetene i ulike aldersgrupper. En nyere studie av netto jobbskaping i USA fant at nyetablerte bedrifter sto for om
lag 90 prosent av nettobidraget til jobber skapt, mens de resterende 10 prosent ble skapt av
bedrifter som var eldre enn 26 år gamle. I alle de ulike segmentene av bedrifter mellom ett
og 25 år var det netto jobbtap. En fordeling av endring i sysselsetting brutt ned på bedriftsalder og størrelse er gitt i Figur 8.

Netto nye ansatte

Figur 8: Netto jobbskaping av bedrifter i USA etter alder, 2005
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Kilde: Haltiwanger et al. (2013): Who Creates Jobs? Small vs Large vs Young, The Review of Economics and
Statistics
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At det er yngre bedrifter som står for samlet netto tilvekst av arbeidsplasser er et konsistent
funn på tvers av ulike OECD-land. Figur 9 viser netto jobbskaping av bedrifter som er henholdsvis opp til fem år gamle (venstre søyle) og eldre enn fem år (høyre søyle). OECDstudien fant at hvis man isolerer virkningen for bedrifter som overlever i Norge, er det en
forskjell mellom tjenestesektoren og produksjonsbedrifter. Unge bedrifter bidrar positivt til
jobbvekst uansett, mens overlevende, modne selskaper bidrar svakt positivt for produksjonsbedrifter over tiårsperioden, mens bidraget var svakt negativt for modne tjenestebedrifter.

Figur 9: Netto sysselsettingsvekst etter bedriftsalder målt som prosent av samlet sysselsetting
i privat sektor utenom finanssektoren, 2001-2011

Kilde: OECD; Criscuolo, C., P. N. Gal and C. Menon (2014), “The Dynamics of Employment Growth: New
Evidence from 18 Countries”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 14, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/5jz417hj6hg6-en

At det er unge bedrifter som er netto skapere av arbeidsplasser er en gyldig observasjon,
også når man vurderer utviklingen over konjunktursykluser. I tiden rett før finanskrisen brøt ut
i 2008, var verdensøkonomien preget av høy (gjeldsfinansiert) aktivitet. Selv i en slik høykonjunktur, i 2006 og 2007, bidro etablert næringsliv negativt til jobbskaping. Som Figur 10
viser, bidro unge bedrifter (under seks år gamle) også positivt til jobbskaping under høyden
av finanskrisen, i 2008 og 2009.
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Figur 10: Netto endring i arbeidsplasser for hhv. unge (0-5 år) og eldre (6+ pr) bedrifter. 15
OECD-land. 2001-2011

Kilde: OECD; Criscuolo, C., P. N. Gal and C. Menon (2014), “The Dynamics of Employment Growth: New
Evidence from 18 Countries”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 14, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/5jz417hj6hg6-en

Det betydelige bidraget til netto jobbskaping som unge bedrifter står for, er ikke jevnt fordelt
blant de unge bedriftene. Snarere er det et lite utvalg av disse unge bedriftene som står for
brorparten av jobbskapingen. I en OECD-analyse ble det estimert at mellom 2001 og 2010
sto seks til sju prosent av oppstartsbedriftene i Norge, som i sine to første år hadde under 10
ansatte, for rundt 45 prosent av all jobbveksten skapt av unge bedrifter.
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Figur 11: Andel av alle høyvekst oppstartsbedrifter og deres bidrag til netto jobbskaping. 20012010

Kilde: OECD; Criscuolo, C., P. N. Gal and C. Menon (2014), “The Dynamics of Employment Growth: New
Evidence from 18 Countries”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 14, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/5jz417hj6hg6-en

2.5 Utbytteskatten bør reduseres
For bredden av norsk næringsliv, små og mellomstore bedrifter, er den reelle tilgangen til
utenlandsk egenkapital fraværende eller sterkt begrenset. Samtidig vet vi at spesielt unge
bedrifter har begrenset tilgang til utenlandsk kapital, at selv tilgang til norsk egenkapital kan
være begrenset, og at et fåtall av disse står for en betydelig andel av netto tilvekst av nye
jobber.
Velger man å skjerpe den samlede beskatningen av norsk kapital, slik Scheel-utvalget tar til
orde for, kan en derfor vente at det vil føre til redusert samlet verdiskaping, mindre investeringer alt i alt, færre nye bedrifter og svekket netto jobbvekst. Til sammen vil det gi et
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næringsliv som får svakere evne til omstilling og nyskaping. Stortinget bør derfor ikke følge
Scheel-utvalgets anbefaling om å skjerpe beskatningen av norsk kapital og eierskap.
Redusert selskapsskatt gir bedre rammevilkår for utenlandsk kapital og utenlandskeide
bedrifter i det norske markedet, som utfører om lag 25 prosent av all verdiskaping. Det
svekker den relative konkurransesituasjonen for norskeide virksomheter. Vektlegges konkurranselikhet, og at kapitalmarkedet ikke er perfekt, bør det samlede nivået på norsk
eierbeskatning, ved den kombinerte selskapsskatten og utbytteskatten, helst reduseres
sammenlignet med 2015-nivå.
En slik reduksjon må sees i sammenheng med nivået på marginalskatten på lønn. En
minimumsposisjon er at den samlede eierbeskatningen reduseres tilsvarende det man ender
med å redusere den høyeste marginalskatten på lønnsinntekt frem mot 2018 (0,8
prosentpoeng med Solberg-regjeringens forslag).
Vektlegges konkurranselikhet, kan et mål være å redusere den samlede eierbeskatningen
tilsvarende det selskapsskatten ender med å bli redusert med. Det vil ikke endre den relative
konkurransesituasjonen mellom utenlandskeide bedrifter og norskeide bedrifter sammenlignet med 2015-nivå. Vektlegges likebehandling av norsk- og utenlandskeide bedrifter sterkt,
taler det for en reduksjon i utbytteskatten som er større en reduksjonen i selskapsskatten.
En reduksjon i utbytteskatten som er større enn reduksjonen i marginalskatten på lønn vil
øke insentivene til inntektsskifting. Spørsmålet om hvor problematisk slik inntektsskifting
egentlig er, fremstår fremdeles som uklart, og bør utredes på nytt av Finansdepartementet.
Ved en slik utredning bør man ta utgangspunkt i at kapitalmarkedet ikke er perfekt, dvs. at
norsk egenkapital ikke fullgodt erstattes av utenlandsk egenkapital, og at kapitalinntekter ikke
gir sosiale rettigheter på linje med lønnsinntekter. Den samlede eierbeskatningen ved
selskapsskatt og utbytteskatt bør deretter reduseres så mye som det ansees som bærekraftig innenfor rammen av inntektsskiftingsproblematikken.
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3. ÅRSAKER TIL AT SKATTEREFORMEN BØR REDUSERE SKATTENIVÅET

3.1 Noen tanker om optimal beskatning i en reformperiode
Det er gode argumenter for at den forestående skattereformen bør smøres med skatteletter.
Stoltenberg I-regjeringen hadde ikke dette utgangspunktet og nedsatte Scheel-utvalget med
mandat om å utrede en provenynøytral skattereform, hvor alt av lettelser på ett område
måtte hentes inn på et annet område. Solberg I-regjeringen utvidet mandatet til også å
utrede en reform med skatteletter, men lot det være opp til Scheel-utvalget å definere hva de
anså som en hensiktsmessig netto skattereduksjon.
Scheel-utvalget valgte å beregne virkningene av en skattereduksjon på 15 mrd. kroner, og at
alle lettelsene skulle brukes på personskattesiden. Begge disse to valgene kan man sette
spørsmålstegn ved. 15 mrd. kroner utgjør halvparten av de lettelser som ble vedtatt under
Bondevik II-regjeringen, og siden den gikk av i 2005, har norsk økonomi vokst betydelig, og
statsbudsjettet har nesten doblet seg. Det er i den sammenheng en klart begrenset skattereduksjon Scheel-utvalget har utredet.
Det er heller ikke opplagt at en skattereform som primært skal finne ut hvordan det er
hensiktsmessig å skattlegge kapital, i en globalisert verden, bør fokusere på reduksjoner i
inntektsskatten for privatpersoner, slik Scheel-utvalget foreslår. Snarere kan det argumenteres for at det er kapitalbeskatningen som bør reduseres, noe Scheel-utvalget ikke har
utredet.
En skattereform som smøres med netto skattelettelser, er alltid enklere å innrette på en
faglig fornuftig måte. Det øker muligheten for å oppnå ønskede hovedmål og forbedringer av
skattesystemet, uten at man av provenygrunner må gi uønskede skatteskjerpelser for andre
grupper. Selv om landet er inne i en periode med noe svakere økonomi, har Norge fremdeles
en gunstig statsfinansiell posisjon. Med en større ramme for skatteletter enn det Regjeringen
har lagt opp til, kunne man innfridd flere målsetninger.
Ut over de praktiske fordeler med å smøre en skattereform med skatteletter, foreligger det en
rekke andre relevante grunner for hvorfor det ved en skattereform, og i tiden fremover, er
riktig å redusere skattenivået.
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3.2 Stor offentlig sektor – og det før utfordringene med en aldrende befolkning
Offentlig sektor i Norge er blant de største i OECD-landene. Figur 12 viser utviklingen i
offentlig forvaltning for de nordiske landene, Euroområdet og OECD-gjennomsnittet, målt
som andel av økonomien, mellom 1985 og 2015. Offentlige utgifter i Norge utgjør i 2015 rett
under halvparten av all verdiskaping i landet. Det er på samme nivå som gjennomsnittet for
Euroområdet, og lavere enn Sverige og Danmark, men det bør ikke forlede en til å tro at alt
er vel.
For evnen til å finansiere offentlige utgifter over tid, når vi vet at oljesektorens inntekter og
betydning vil bli redusert i kommende tiår, er det mer relevant å se på offentlige utgifter målt
som andel av verdiskapingen i Fastlands-Norge. Med det som utgangspunkt, er offentlige
utgifter høyest av alle OECD-land.
Hvis Norge kommer inn i en kraftig nedgangskonjunktur, vil offentlige utgifter stige, og
verdiskapingen i økonomien bli redusert. Dette ville medført en økning i de offentlige
utgiftene, som andel av økonomien. En illustrasjon av virkningen av en kraftig nedgangskonjunktur kan en se fra nivået for Norge og Sverige tidlig på 1990-tallet, hvor arbeidsløsheten var høy i begge land. Lønnsmoderasjon kombinert med fremveksten av oljesektoren var hoveddrivkrefter for den økonomiske bedringen i Norge. I Sverige var
vurderingen at velferdsstaten var blitt bygget ut for mye, relativt til inntektene, og en av
løsningene var igangsetting av store offentlige reformer og reduksjon av det offentlige
utgiftsnivået, for å skape mer bærekraftig offentlig sektor.

Figur 12 Utgifter i offentlig forvaltning. Prosent av BNP

Kilde: Revidert nasjonalbudsjett 2015

43

civ i ta -rapport

Det er en grunn til at Sverige valgte å redusere omfanget av velferdsstaten tidlig på 1990tallet. Blir skattekravet for å finansiere en stor offentlig sektor og velferdsstat for stort, virker
skattenivået negativt på økonomien, og kan i verste fall strupe den økonomiske veksten.
Laffer-kurven brukes for å illustrere det faktum at det er to skattesatser som gir null
skatteinntekter, hhv. ved en skattesats på 0 og på 100 prosent. Øker man skattesatsen fra
null, får man en avtakende økning i skatteinntekter opp til et punkt. Over dette nivået synker
skatteinntektene, selv om skattesatsene økes. Det er ikke gjort beregninger for hvor dette
skattenivået kan være for Norge, men det finnes beregninger fra den Europeiske Sentralbanken som viser at skatten på lønnsinntekter for Danmark og Sverige kan ligge tett oppunder dette brekkpunktet.
I den offentlige debatten om velferdsstatens bæreevne er det de som argumenterer for å
løse fremtidige utfordringer med skatteøkninger, og ofte er argumentet at skatteøkningen
skal treffe «de rike». Med dette tas det til orde for de motsatte endringene av det 1992skattereformen stod for. Da ble skattesatsene på lønnsinntekt og kapital redusert med om
lag 20 prosentpoeng, samtidig som skattebasen ble utvidet. Som Figur 13 viser, gikk
skatteinntektene fra næringsvirksomhet (etterskuddspliktige) opp, målt som andel av
Fastlands-BNP, etter at skattesatsene ble satt ned. Velger man å øke skattesatser vesentlig,
kan man vente at det gir motsatt virkning.

Figur 13: Marginalskattesatser og gjennomsnittlige skattesatser på lønn, 1986- regler og 1992regler og skatt fra etterskuddspliktige (næringsvirksomhet) fra 1977 til 2001

Kilde: NOU 2003:9

44

civ i ta -rapport

3.3 Fullføring av 2006-skattereformen
I 2005 var beskatningen av eierskap på norsk næringsliv relativt moderat, og det ble innkrevd
2,2 mrd. kroner i formuesskatt på næringsrelatert kapital og det var ikke utbytteskatt.
Næringslivet støttet innføring av utbytteskatt, som da var estimert til å inndrive om lag 50
prosent mer enn hva formuesskatten på næringsaktiva utgjorde. Men det var forventet, og
signalisert av Bondevik II-regjeringen og Frp, at formuesskatten skulle bli avviklet.
I stedet førte regjeringsskiftet i 2005 til at Stoltenberg II-regjeringen skjerpet den samlede
beskatningen av privat norsk næringseierskap vesentlig. Formuesskatten på næringsvirksomhet ble gjennom regelendringer mer enn doblet (en økning på 2,5 mrd. kroner),
utbytteskatten ble innrettet noe mer omfattende (pga. redusert skjermingsfradrag), og samlet
ble skattenivået for norsk kapital og verdiskaping økt med om lag 6 mrd. kroner. 30
Skjerpingene av beskatningen av norskeide bedrifter og kapital som Stoltenberg IIregjeringen sto for har i noe grad blitt reversert under Solberg I-regjeringen, men fremdeles
gjenstår det å gjennomføre 2006-skattereformen slik den var intendert. Utbytteskatten som
ble innført i 2006 gir nå større skatteinntekter enn det formueskatten på næringsrelaterte
investeringer gjør. Skulle formuesskatten bli avviklet, slik Bondevik II-regjeringen la opp til da
den foreslo utbytteskatten innført, sikrer utbytteskatten at norsk bedriftseierskap fremdeles vil
bli beskattet på eiernes private hånd.

Figur 14 Skatt på eierskap ved formuesskatt på næringsrelatert kapital og utbytte, 2005, 2013
og estimat for 2016. Mrd. kr.
16
14
12
10

8,1

8,2

6,8

6,2

2013

2016

8
6
4
2

2,2

0

2005

Formuesskatt på næringsrelatert kapital, mrd. kr

Kilde: Finansdepartementet og egne anslag.
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3.4 Den langsiktige skattedebatten – bør skatter reduseres i inneværende
statsfinansielle overskuddsperiode?

3.4.1 Redusert skattenivå er en alternativ måte å spare på - til den fremtidige offentlige
finansieringsutfordring
Eldrebølgen vil føre til at offentlige finanser vil komme under betydelig press de neste
tiårene. Dette tas også opp i NOU 2015:9, Finanspolitikk i en oljeøkonomi. Det i seg selv
taler for en langsiktig innretting av finanspolitikken og lav vekst i offentlige utgifter.
Thøgersen-utvalget (NOU 2015:9) anbefaler moderasjon i oljepengebruken de kommende
årene, sammenlignet med utviklingen siden 2001, slik at veksten i de offentlige utgifter
modereres og sparingen i Statens pensjonsfond utland blir større. Sammenlignet med
utviklingsbanen siden 2001, med relativt høy offentlig utgiftsvekst, er det å foretrekke.
Det finnes imidlertid en alternativ sparebane til de fremtidige offentlige utgiftene som ikke
drøftes reelt av utvalget. Det er å redusere skattenivået i overskuddsperioden, og å øke
skattenivået igjen når fremtidig finansieringsbehov taler for det. Denne muligheten ble
illustrert av SSB-forskerne Erling Holmøy og Vibeke Oestreich Nilsen i Økonomiske Analyser
2008/4. Her anslår de, basert på daværende tallgrunnlag, at om handlingsrommet fra
oljefondet kun ble brukt til å redusere arbeidsgiveravgiften i overskuddsperioden, ville
arbeidsgiveravgiften først kunne bli avviklet, for så gradvis å bli gjeninnført for å finansiere
fremtidige offentlige utgifter. Dette illustreres i Figur 15. 31
Selv om tallgrunnlaget har endret seg siden artikkelen til Holmøy og Nilsen ble skrevet, er
prinsippet fremdeles gyldig.
Et punkt som ikke belyses i artikkelen til Holmøy og Nilsen, er at det ikke er en automatikk i
at det er skatten som reduseres som senere vil måtte bli økt. Ved et redusert skattenivå i
overskuddsperioden, økes rommet for fremtidige skatteøkninger i den fremtidige underskuddsperioden, før man når toppunktet i Laffer-kurven. Når tiden for skatteøkninger
kommer, vil man kunne ta stilling til eksakt hvordan man ønsker å innrette skatteøkningene.
Optimalt sett kan deler av skatteøkningen innrettes på en måte som er mindre skadelig for
den økonomiske aktiviteten enn ved de skatter som ble redusert. Er et slikt skatteskifte
mulig, vil det gi en samfunnsøkonomisk effektivitetsgevinst.
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Figur 15 Nødvendig arbeidsgiveravgift for å finansiere offentlige utgifter innenfor
handlingsregelen. 2006–2050

Kilde: SSB, ØA 2008/4. Basert på befolkningsfremskrivninger fra 2008 og oljepris på 71 2007-dollar.
Note: Senere analyser har skjøvet bunnpunktet noe frem i tid. Det var i Perspektivmeldingen 2013 anslått å
inntreffe rundt år 2025.

3.4.2 Skattenivå og reformmuligheter
Både Thøgersen-utvalget og Scheel-utvalget viser til at de negative virkningene på økonomien stiger med økende skattesatser. Thøgersen-utvalget argumenterer derfor for at det
er å foretrekke å holde et stabilt, moderat skattenivå, sammenlignet med å ha en periode
med et lavere skattenivå og en annen periode med et høyere skattenivå. Dette skyldes at det
stabile, moderate skattenivået samlet sett gir det minste samlede samfunnsøkonomiske
effektivitetstapet. Som et tankeeksperiment stemmer dette argumentet, men det er flere
grunner til at det ikke bør være bærende for den situasjon som Norge vil befinne seg i de
kommende tiårene.
En av hovedinnvendingene mot ”stabil skatt over tid”-argumentet, er at dagens skattenivå
ikke er høyt nok til å finansiere realistiske utviklingsbaner for offentlige budsjetter når
virkningene av eldrebølgen for alvor slår inn. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig med en
videreføring av dagens skattenivå for å sikre fremtidige offentlige finanser. I tillegg kreves
omfattende og kostnadsbesparende reformer.
Estimater på hvor store de offentlige finansielle utfordringer kan bli, vil være avhengig av de
mange ulike forutsetningene som legges til grunn. I basisberegningen i Thøgersen-utvalget,
og også i Perspektivmeldingen 2013, legges det f.eks. til grunn at kvalitetsnivået, målt ved
ressursbruken per bruker i offentlige helse- og omsorgstjenester, vil forbli på dagens nivå.
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Samtidig legges det til grunn at arbeidsinnsatsen til de sysselsatte, dvs. hvor lenge de
arbeider i snitt, også vil forbli på dagens nivå. Dette er urealistiske antagelser for utviklingsbanen fremover, som bryter med den historiske utviklingen. Men selv om man legger dem til
grunn, viser beregningene i Thøgersen-utvalget at fremtidens offentlige budsjetter vil gå med
underskudd. Finansieringen av dette underskuddet forutsetter Thøgersen-utvalget at primært
vil måtte sikres ved reformer.
Det er mer realistisk å forvente fortsatt kvalitetsvekst for offentlige helse- og omsorgstjenester og redusert arbeidsinnsats, enn å forvente at dagens nivåer, uten reformtiltak, kan
låses fast. Fremskriver man den historiske utviklingen i stedet, gir det grovt regnet et
underskudd i 2060 på rundt 30 prosent av Fastlands-BNP. Selv om man antar en noe mer
moderat utvikling, f.eks. med en lavere kvalitetsvekst for offentlige helse- og omsorgstjenester enn vi har erfart så langt, gir det underskudd på 20-tallet, målt som andel av fastlandsøkonomien. Dette er vesentlig over hva som er bærekraftig over tid. Ifølge SSB-forsker
Erling Holmøy er det langt mer realistisk å legge til grunn en slik utviklingsbane, enn å legge
til grunn at det er dagens arbeidsinnsats og kvalitet i offentlige tjenester som vil vare ved. 32
Andre antagelser, slik som nivået på oljepris, avkastningen av statens finansinvesteringer,
helsenivået til befolkningen eller nivået på produktivitetsveksten i offentlig tjenesteproduksjon, kan virke både positivt og negativt på finansieringsanslagene, avhengig av hvilke
forutsetninger som legges til grunn. Selv ved gunstige antagelser er dette likevel neppe nok
til å veie opp for virkningene av at arbeidsinnsatsen fortsetter å synke i takt med velstandsøkningen, og at kvalitetsveksten på offentlige velferdstjenester ikke reduseres vesentlig.
Det er også viktig å peke på at selv om analysene i Thøgersen-utvalget og Perspektivmeldingen 2013 stopper i 2060, er ikke det et uttrykk for at velferdsstatens finansieringsutfordring da er ventet å nå en topp. Det er heller en følge av at man i disse analysene kun
ser om lag 45–50 år frem i tid. Forlenges analysene, fortsetter de årlige budsjettunderskuddene å stige.
Det sentrale spørsmålet er hva som skal til for at offentlige finanser over tid skal kunne
innrettes i en bærekraftig bane? Det vil kreve reformer, på flere områder, og av ulik art. Dette
vil det være krevende å sikre flertall for, og ideelt sett bør det siktes mot tverrpolitisk enighet.
Hvis man i perioden vi fremdeles har fremfor oss, med overskudd i offentlige finanser, har
brukt noe av handlingsrommet på å redusere skattenivået, vil det trolig bli enklere å sikre
bredt flertall for nødvendige reformer senere. Innstramminger vil da kunne kombineres med
skatteøkninger, noe som kan innrettes slik at «alle» bidrar, både de som omfattes av
innstramminger i offentlige ytelser eller tjenester, og av økt skatt.
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Videreføres derimot dagens skattenivå, vil det, ifølge Thøgersen- og Scheel-utvalget, være
begrenset rom for å øke skattenivået, uten at det får for uheldige virkninger på verdiskapingen, dvs. de forutsetter at vi er nær toppunktet i Lafferkurven. Dette vil føre til at de
fremtidige reformene må gjennomføres primært som innstramminger i offentlige ytelser og
velferds-ordninger alene, uten at man innehar det samme rommet for å bruke skatteøkninger. Ved en slik ramme for reformer vil det trolig være vanskeligere å sikre bredt flertall
enn om skatte-økninger også inngår i reformpakken.
Vektlegges et slikt mer statsvitenskapelig utgangspunkt, taler det for at skattenivået bør
senkes de kommende år, og senere økes om lag opp til dagens nivå, dvs. det samme som
Thøgersen-utvalget legger til grunn er maksimalnivået, for å legge til rette for bredt forankrede reformer for å sikre langsiktig bærekraftige offentlige finanser.

3.4.3 Velferdsstatens bærekraft og maksimal finansiering ved skatt
Som nevnt, har enkelte tatt til orde for at skatteøkninger kan finansiere de fremtidige statsfinansielle utfordringer. Både Thøgersen- og Scheel-utvalget har pekt på at offentlig sektor i
Norge er stor, og at skattenivået målt mot fastlandsøkonomien allerede er høyt. Begge
utvalgene mener dette begrenser ønskeligheten, og reelt sett mulighetene, til å gjennomføre
store skatteøkninger i fremtiden.
Jo høyere skattesatser er, jo større blir de negative virkningene skatten har på økonomien. I
en dynamisk verden, hvor aktører tilpasser seg, vil de negative virkninger (svart økonomi,
negative insentivvirkninger) over et gitt skattesatsnivå ha større virkning enn skatteinngangen fra økt skattesats. Dette omtales ofte som toppunktet i Lafferkurven, den
skattesatsen som gir maksimal skatteinntekt.
Hvilken skattesats som er den optimale, sett fra et maksimerende statsfinansielt perspektiv,
er ikke lett å fastslå. Lafferkurvens toppunkt kan variere mellom land, påvirket både av
skatte-moral, institusjonelle forhold og hvordan velferdsordningene er innrettet. Isolert sett
kan f.eks. den svenske måten å finansiere arbeidsledighetstrygd på, med en arbeidsrelatert
forsikrings-ordning, gi høyere betalingsvilje, fordi nytten er lettere å identifisere enn en
tilsvarende skattebyrde som går til å finansiere en udifferensiert velferdsstat, inklusive NAVytelser.
Lafferkurvens toppunkt vil også variere avhengig av hva skatteobjektet er. Som Scheelutvalget er inne på, er noen skatteobjekter mer mobile enn andre, noe som kan begrense
muligheten til å skattlegge slike skatteobjekter vesentlig høyere enn i andre land. Figur 16 gir
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et estimat på Lafferkurvens toppunkt for selskapsskatten i OECD-land. Mens den er anslått å
være om lag 33 prosentpoeng i siste halvdel av 1980-tallet, anslås den å ha sunket til om lag
26 prosentpoeng i 2000–2005. De siste 10–15 år har selskapsskatten i gjennomsnitt i
OECD-området sunket ytterligere, noe som kan ha flyttet toppunktet ytterligere til venstre.
Det eksisterer, så vidt vites, ingen gode anslag på hvor Lafferkurvens toppunkt kan befinne
seg for ulike skattearter i Norge. Et budsjettsvar til Venstre under Stortingets budsjettarbeid i
2015 indikerer at heller ikke Finansdepartementet er kjent med en norskbasert Lafferanalyse. 33 Eventuell ny innsikt i de dynamiske virkninger av både lønns- og kapitalbeskatning
anbefales innarbeidet i SSB sine modeller for beregning av velferdsstatens langsiktige
finansieringsutfordringer. Modellene i gjeldende versjoner er i liten grad i stand til å ta høyde
for dynamiske tilpasninger, noe som vil være nødvendig når vesentlige statsfinansielle
underskudd og/eller skatteøkninger skal analyseres.

Figur 16: Maksimerende selskapsskatteinntekt og skattesatsnivå. 1985–1989 og 2000–2005

Kilde: Alex Brill and Kevin A. Hassett, AEI Working Paper nr. 137, 2007; Revenue-Maximizing Corporate Income
Taxes: The Laffer Curve in OECD Countries.
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3.4.4 Virkning av en høyere prioritering av vekstfremmende skatteletter
Handlingsregelen som ble vedtatt i 2001, fastslår ikke hvor stor andel av handlingsrommet
fra petroleumsinntektene som bør brukes på skatteletter, men uttalelsene fra Stoltenberg Iregjeringen og den daværende borgerlige opposisjonen indikerer at det var tenkt at vekstfremmende skatteletter burde være en hovedprioritering. Stoltenberg I-regjeringen fremla
høsten 2001 det første budsjettforslaget etter at handlingsregelen var vedtatt. Budsjettfoilene
for 2002 til daværende finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen skisserer at Stoltenberg Iregjeringen anså at det kunne det være passende å bruke halvparten av det økonomiske
handlingsrommet på vekstfremmende skatteletter i den påbegynte stortingsperioden. 34 Selv
om vedtaket om handlingsregelen i 2001 ikke var eksplisitt på det, var det lagt opp til sparing
på statlig hånd ved hjelp av Statens pensjonsfond utland, og sparing på privat hånd, ved
reduksjon av skattenivået.
Senere regjeringer har valgt å prioritere vekstfremmende skatteletter på et lavere nivå enn
det som ble skissert i Stoltenberg I-regjeringens budsjettforslag for 2002. Under Stoltenberg
II-regjeringen ble skatter og avgifter, primært for næringsliv og norsk kapital, endog økt
moderat, med rett over 5 mrd. kroner. Hvis man legger sammen alle skatteendringer mellom
2002 og 2015, er det over perioden vedtatt rett i underkant av 50 mrd. kroner i reduserte
skatter og avgifter. Inkluderes Solberg-regjeringens justerte skatteforslag for 2016, lander
man på nær 55 mrd. kroner. Samtidig har det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet økt fra 36,5 mrd. 2016-kroner i 2001 til 195 mrd. kroner i det justerte forslaget
for 2016-budsjett. Dette er om lag tre ganger mer enn de samlede skattelettelsene fra 2001
til 2016.
Skulle man lagt prioriteringsskissen til Stoltenberg I-regjeringen til grunn, med halvparten av
handlingsrommet fra petroleumsinntektene brukt på vekstfremmende skatteletter, ville man i
dag hatt noe mer bærekraftige offentlig statsfinanser.
Det er flere ulike måter en prioritering av vekstfremmende skatteletter etter 2001 kunne ha
vært innrettet på. Ett alternativ er en annen fordeling innenfor samme ramme for oljepengebruk enn vi har hatt frem til nå. Statisk beregnet, hvor det ikke innberegnes økonomisk vekst
ved skattereduksjoner, ville det ha økt rammen for skattereduksjoner med om lag 50 mrd.
kroner, med en tilsvarende reduksjon i offentlige utgifter. I den virkelige verden gir skattereduksjoner vekstfremmende virkninger, som ville ha virket positivt på økonomien og handlingsrommet. Hadde man valgt en slik innretning, med lavere offentlige utgifter, ville man hatt
et noe mer robust privat næringsliv og et økt rom for fremtidige skatteøkninger.
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3.4.5 En justert handlingsregel for fremtidige utfordringer
Ved behandlingen av budsjettet for 2016 var det mye debatt om nivået på oljepengebruken. I
det opprinnelige budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen var det foreslått et strukturelt oljekorrigert underskudd på 2,8 prosent av den langsiktige forventede realavkastningen i oljefondet på 4 prosent. Det utgjør 87 mrd. kroner mindre brukt i budsjettet i 2016 enn avkastningen fra Statens pensjonsfond utland, gitt en realavkastning på 4 prosent. Holdes skattereduksjonene utenfor, basert på at reverserte skattereduksjoner kan finansiere fremtidige
budsjetter om ønsket, utgjorde budsjettforslaget et strukturelt budsjettunderskudd på om lag
2,6 prosent av den langsiktige forventet realavkastningen i oljefondet.
For å sette oljepengebruken i 2016 litt i perspektiv. I det kredittdrevne høykonjunkturåret
2007 utgjorde oljepengebruken målt som 2,9 prosent av den forventede langsiktige
avkastningen på 4 prosent, mens den var 7,4 prosent i lavkonjunkturåret 2003. I alle andre
budsjetter under tidligere regjeringer etter at handlingsregelen ble vedtatt i 2001, har
oljepengebruken ved dette målet ligget mellom disse to yttergrenser, med et snitt på 6,1
prosent under Bondevik II-regjeringen (som trekkes opp grunnet at skattenivået ble redusert)
og hhv. 3,4 prosent og 3,5 prosent i de to Stoltenberg II-stortingsperiodene. I de tre første
budsjettene til Solberg-regjeringen har det strukturelle budsjettunderskuddet utgjort 2,8
prosent i gjennomsnitt.
Den største innfasingen av handlingsrommet fra oljeinntektene har allerede skjedd. Det
strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet utgjorde 1,8 prosent av Fastlands-BNP i
2001, men har økt til 7,1 prosent av Fastlands-BNP i 2016, opp 5,3 prosentpoeng. Med
anslagene som ligger i statsbudsjettet for 2016 er det anslått at avkastningen av oljefondet,
målt som andel av Fastlands-BNP, vil nå en topp i 2026, med 11,1 prosent. Blir det realisert
en real-avkastning på 4 prosent frem til det, utgjør det et handlingsrom fra oljeinntektene på
ytterligere 4,0 prosent av Fastlands-BNP. 35
Det er fornuftig å innrette politikken slik at det ikke legges opp til å bruke av hovedstolen, for
å sikre at også fremtidige generasjoner kan dra nytte av omdanning av oljeformuen under
bakken til finansformue i utlandet, men at oljepengebruken baseres på langsiktig, realisert
avkastning.
Det er usikkerhet om hvilken avkastning statens finansielle formue vil gi i fremtiden. Det taler
for forsiktighet i innretning av finanspolitikken, og en prioritering som øker finansieringsmuligheten for fremtidige budsjetter. Viser det seg at realisert realavkastning fra Statens
pensjonsfond utland blir mindre enn forventet, og en høyere enn realisert avkastning er brukt
til å finansiere skattereduksjoner, vil skattereduksjonene kunne reverseres, slik at
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hovedstolen beskyttes. Det vil, erfaringsvis, være langt vanskeligere å reversere offentlige
utgiftsbevilgninger foretatt på forventinger om avkastning som er høyere enn hva som blir
realisert.
Det er rimelig å legge til grunn at riktig innrettet vil vekstfremmende skatteletter gi en
sterkere, mer omstillingsdyktig økonomi. Mens sparing i Statens pensjonsfond utland
forventes å gi finansiell avkastning, er «avkastningen» av vekstfremmende skatteletter en
sterkere, mer robust og omstillingsdyktig norsk økonomi.
Et mer produktivt og skattende privat næringsliv er hverken i Thøgersen-utvalget, eller i
Perspektivmeldingen 2013, anslått å virke positivt på offentlige finanser. Beregningene i
Perspektivmeldingen 2013 inkluderte ikke alt av positive virkninger ved et mer produktivt
næringsliv. For eksempel kan en vente at offentlige trygdeutgifter over tid vil bli noe lavere
ved et mer verdiskapende og konkurransedyktig privat næringsliv enn ved gjeldende politikk.
Antagelsen om at privat lønnspress, drevet av produktivitetsvekst i privat sektor, automatisk
vil resultere i offentlig lønnspress, er heller ikke gitt. Spesielt gjelder det om vi ser fremover,
hvor vi kan anta at frontfagsmodellen i mindre grad vil være preget av høyt oljedrevet
lønnspress, ref. diskusjonen i Holden III-utvalget. Ved et skattesystem og skattenivå som
støtter opp om den omstillingen norsk økonomi har behov for, vil mye av nyskapingen, og
den produktivitetsveksten som muliggjør høy lønnsvekst, skje i næringsliv som ikke inngår i
frontfagsmodellen og de sentraliserte lønnsoppgjørene, typisk i nytt og mindre næringsliv.
Man kan da tenke seg at det holdes igjen i de sentraliserte lønnsforhandlingene, preget av
etablert næringsliv, mens unge og omstillingsdyktige næringer, vil klare seg bedre, og ha
relativt sett høyere lønnsvekst og levere høyere skattevekst enn modent næringsliv som ikke
klarer å være like omstillingsdyktig. Skulle det skje, vil bredt forankret styrking av verdiskapingen i næringslivet kunne gi et positivt bidrag til offentlige finanser, ved at det øker
skatteinntektene, uten matchende økninger i offentlige lønns- og trygdeutgifter.
Deler av offentlig sektor har erfart at betydelig produktivitetsvekst er mulig ved målrettet
reformarbeid. 36 Offentlige finanser vil komme under press i tiårene fremover. I en slik
situasjon er det rimelig å vente at produktivitetsfremmende aktiviteter og reformer vil vektlegges høyere enn i det siste tiårene, som har vært preget av historisk sett meget romslige
budsjetter. Blir det økt reformfokus i de kommende tiårene, vil det gi økt handlingsrom
sammenlignet med fremtidsanalyser basert på en videreføring av dagens politikk, regler og
handlemåte.
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Norsk økonomi står overfor en utfordrende tid, med behov for å styrke fremveksten av ikkeoljebasert konkurranseutsatt næringsliv. Denne omstillingen vil kunne styrkes ved en politikk
hvor vekstfremmende skatteletter i overskuddsperioden for statsfinansene prioriteres
sterkere enn i dag. En slik politikk kan innrettes minst like bærekraftig for offentlig velferd
som om man velger sparing i Statens pensjonsfond utland. Hvis man velger å prioritere
vekstfremmende skatteletter høyere i tiden fremover, vil det langt på vei være å gå tilbake til
intensjonen med handlingsregelen slik den var da den ble vedtatt i 2001.
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4. PRIVAT BOLIGSPARING OG STATLIG NÆRINGSKAPITAL

4.1 Ubalanse i offentlig vs. privat eierskap av næringsvirksomhet
Som et bakteppe for å diskutere innretningen av kapitalbeskatningen, insentivene til verdiskaping og endringer i et skattesystem som gir store fordeler ved investeringer i privat
eiendom, bør man være bevisst den betydelige skjevheten mellom privat eierskap og
offentlig eierskap av næringsvirksomhet. Figur 17 viser det direkte eierskapet i Norge for
norske husholdninger, sett i forhold til offentlig eierskap. Husholdningene eide i 2012 direkte
netto næringskapital for ca. 550 mrd. kroner. Det er svært lavt i forhold til det offentlige
eierskapet av næringskapital i Norge, som var på om lag 1700 mrd. kroner. Det offentlige
eier med andre ord om lag tre ganger mer næringskapital i Norge enn det privatpersoner
gjør. I tillegg eier utenlandske investorer rundt en tredjedel av verdiene på Oslo Børs.
Situasjonen blir enda skjevere om man inkluderer utenlandsinvesteringer. Det er begrenset
hva norske privatpersoner eier av næringsvirksomhet i utlandet – om lag 35 mrd. kroner – og
det utgjør en liten andel sammenlignet med private eieres næringsformue i Norge. For det
offentlige er det motsatt. Statens Pensjonsfond Utland er i skrivende stund verdsatt til om lag
7 350 mrd. kroner. Samlet indikerer det at det offentlige eier rundt 15 ganger mer næringskapital enn det husholdningene eier direkte.
Husholdningene har i tillegg noe annen finansiell sparing, i bl.a. fond og pensjonsordninger,
men det endrer ikke på det faktum at det er staten og det offentlige som er den store
bedriftseieren i Norge, målt etter kapital.
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Figur 17: Offentlig og privat, norsk direkteeierskap av norsk næringsliv. Mrd. kr. 2012.
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Kilde: St. meld. 27 (2013-2014)

4.2 Privat boligsparing
Norske husholdninger har 7/10 av sin brutto formue i eiendomsmarkedet. De resterende 3/10
av den brutto formuen er plassert i ulike finansaktiva, som banksparing, fond og pensjonsordninger. Nordmenns sparing er med andre ord i stor grad investert i bolig.
Figur 18: Husholdningenes brutto formue fordelt på aktivaklasser, gjeld og netto formue. Mrd.
kroner. 2014
8000
7000

169
134

36
813

6000

988

5000

411
539

4000
3000

4 911

4 640

2000

2 819

1000
0
Brutto formue for husholdningene

Gjeld for husholdningene

Netto formue, beregnet

Primærbolig, beregnet markedsverdi

Sekundærbolig, beregnet markedsverdi

Annen realkapital enn bolig

Bankinnskudd

Aksjer og andre verdipapirer

Andel i aksje- obligasjons- og pengemarkedsfond

Skattepliktig formue i utlandet utenom eiendom

Annen brutto finanskapital

Gjeld

Netto formue, beregnet

Kilde: SSB; https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus
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En følge av nordmenns forkjærlighet for å investere i bolig er at vi relativt sett har mindre
finansiell sparing. I 2011 hadde norske husholdninger lavest netto finansielle eiendeler i
OECD, målt i faste USD, til tross for at vi er et av de mest velstående landene i verden. Dette
ville ikke vært tilfelle uten et skattesystem som gir vesentlige skattefordeler til private
boliginvesteringer.
Figur 19: Husholdningenes netto finansielle eiendeler per person (ikke bolig). Kjøpekraftjustert
paritet USD. 2011 eller senere

Kilde: OECD

En følge av et skattesystem som bidrar til at 84 prosent av alle personer over 16 år bor i en
bolig eid av husholdningen, er at det legger press på boligprisene. Figur 20 viser utvikling i
boligpriser etter 1992, året hvor de var på det laveste etter kreditt- og boligkrisen på slutten
av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Bak gjennomsnittsutviklingen illustrert i figuren
skjuler det seg store regionale forskjeller, med betydelig vekst i sentrale strøk og områder
preget av tilflytting og moderat, flat eller negativ utvikling i områder preget av fraflytting.
Figur 20: Boligpriser, nominelt og inflasjonsjustert. 2005=100. 1992–2012

Kilde: SSB

57

civ i ta -rapport

5. SKATTEREFORM, NULLSKATTEYTERE OG OMFORDELING

For at et skattesystem skal ha legitimitet, er det nødvendig at det innrettes slik at alle som
har inntekt over et basisbeløp bidrar med en rimelig andel i skatt til fellesskapet. For arbeidsinntekt er størrelsen på skattebidraget sjeldent ansett å være et problem. Skattebidraget fra
kapital kan være betydelig mer omstridt. Dette kapitelet argumenterer for at det er det
samlede skattebidraget som er relevant. Er kapital investert i næringsvirksomhet, og dermed
gir skattebidrag på avkastning i selskapssektoren, bør det inkluderes i vurderingen av
kapitaleierens skattebidrag til det offentlige. Ulikt lønnsinntekt, varierer kapitalinntekter fra
næringsvirksomhet vesentlig over tid, og kan være negativt i perioder. Ensidig fokus på
personlig skattebidrag i et enkelt skatteår gir derfor sjeldent et representativt bilde av
skattebidraget fra de som eier mye næringskapital.
Skattesystemets legitimitet er også knyttet opp til hvorvidt det anses å være omfordelende.
Ved vurdering av skattesystemets evne til å omfordele fra de som har mye til de som har lite,
mener Scheel-utvalget at en dynamisk tilnærming til skattesystemet å anbefale. Dette står i
klar kontrast til de aller fleste offentlige diskusjoner om skattesystemets omfordelende
virkninger, som pleier å ta utgangspunkt i et statisk øyeblikksbilde. Med Scheel-utvalgets ord:
På lengre sikt anslås forslagene [i Scheel-utvalgets rapport] å føre til mer effektiv ressursbruk, økte
investeringer og økt verdiskaping. Over tid anslås dette å slå ut i økte inntekter for husholdningene.
Blant annet reduseres marginalskatten på arbeid for de aller fleste skattytere, noe som stimulerer til
økt arbeidstilbud. Det vil gi økte arbeidsinntekter for husholdningene. Videre kan økning i
investeringer gjøre arbeidskraften mer produktiv. Det kan også øke arbeidsinntektene. De langsiktige
økonomiske effektene av utvalgets forslag tilsier etter utvalgets oppfatning at de kortsiktige
fordelingsvirkningene ikke gir et dekkende bilde av fordelingsvirkningene over tid.
Scheel-utvalget, side 304

Et annet spørsmål er om noen må være rike? Et reflektert inngang til dette spørsmålet ble
nylig gitt av sjefsøkonom i YS, Helle Stensbak. I en Aftenposten-kronikk skriver hun: 37
Tilgi at jeg siterer et slagord som oftere sprayes enn trykkes: Knus kapitalismen! Men det illustrerer
godt kjernen i det venstresiden mener: at de rikes rikdom er usunn, og at rikdom bør skattlegges og
fordeles utover befolkningen…
Selv tror jeg at solid inntekt og jevn fordeling er det beste for et samfunn og menneskene i det. Derfor
er jeg kombinasjonen av venstreorientert og samfunnsøkonom. Jeg har måtte spise en kamel for å
kunne være begge deler. Der var ikke økonomen, men ideologen i meg som måtte fortære kamelen,
og jeg spiste denne: Jeg aksepterer at for alminnelige folks del, bør noen være rike…
Men hvorfor er kapitalopphopning nødvendig i nåtidens velstandssamfunn? Jo mer vi har av
kunnskap, maskiner og infrastruktur til å bistå arbeidet, jo større verdier skaper vi. Investeringer øker
utkommet av vår skaperkraft. Og nettopp fordi vi er på et høyt velferdsnivå, er investeringene også
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kapitalkrevende. Økonomisk velferd krever solide, lønnsomme arbeidsplasser, som igjen krever
tunge investeringer. For å få det, trengs noen veldig rike.

En rik person kan kjøpe seg slott, hytter, biler, privatfly og det andre tullet som rike kjøper og likevel
ha kapital til overs. Men kapital må ha avkastning for ikke å forvitre, så jo rikere en person er, jo
større utfordringer har han med å finne steder å plassere kapitalen. Han tvinges inn i risiko, og hans
beste valg er å investere i brave prosjekter som kan være svært verdifulle, men hvor faren er stor for
å mislykkes. Det er nettopp slike investeringer som driver verden fremover, som løser klima- og
miljøutfordringene, som nedkjemper sykdommer som gir lidelse, som gir lønnsomme arbeidsplasser
og velferd.
Slike investeringer får man ikke når formuer spres, men når de konsentreres. Kapitalen gir folk et
bedre liv, ikke fordi de rike er snille, men fordi kapitaloverfloden tvinger dem inn i risiko og høye
sparerater. Det gjør kapitalistene nyttige for folket.

Ut i fra refleksjonene til Helle Stensbak kunne man lett tro at norsk næringsliv er eid av noen
få rike. De aller rikeste tenderer til å eie andeler i de største selskapene, som kan være mye
verdt. Imidlertid eies de om lag 200 000 bedriftene med ansatte av et bredt spekter av
næringsdrivende.
Norge er et land med lav ulikhet, og de økonomiske forskjellene har ikke endret seg vesentlig
de senere tiår. Gini-koeffisienten for hele befolkningen, utenom studenter, var i 1990 0,214.
Den økte til 0,243 i 1997 og er i 2013 svakt lavere, med 0,241. 38 I budsjettet for 2016 gis det
en oversikt over inntektsulikhet i OECD-landene i 2013, målt ved Gini-koeffisienten. Norge er
det landet som det året er rangert med lavest ulikhet.
Figur 21: Inntektsulikhet i utvalgte land. Disponibel inntekt. Gini-koeffisienter. 2013

Kilde: Meld. St. 1 (2015-2016)
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5.1 Personlig nullskatteytere
En påstand som er en gjenganger i skattedebatten, er at uten formuesskatten vil de rikeste
være nullskatteytere. Det er derfor relevant å se på hvor mange nullskatteytere vi har, og
virkningen om formuesskatten skulle bli fjernet.
Det er riktig at Norge har mange nullskatteytere, men de færreste av dem er rike, slik det
fremgår av Figur 22. I 2013 var det 430 000 personer som var ansett å være personlig
nullskatteytere. Dette er personer som primært har inntekt fra lave trygdeytelser, som det er
ønsket at ikke skal belastes med skatt. 39
Under Stoltenberg II-regjeringen økte antallet personlig nullskatteytere med 87 000 personer,
mest grunnet økningen i bunnfradraget i formuesskatten. Var formuesskatten blitt helt
avviklet i 2013, ville antallet nullskatteytere økt med 31 200 personer, men kun 400 av dem
var anslått å ha en likningsformue over 10 mill. kroner. Av disse vil en del i normalår betale
personlig skatt, men er registrert som personlig nullskatteytere i 2013 grunnet tap i næring.
Figur 22: Personlig nullskatteytere med og uten formuesskatt. 2013
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Kilde: Finansdepartementet, svar på spørsmål nr. 459 fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande (Venstre) og
nr. 828 fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (Høyre), stortingssesjon 2012/2013.

5.2 Kapitalen til de rikeste beskattes
En lønnsmottaker skattlegges primært på inntekt og forbruk. En bedriftseier vil gjerne i tillegg
ha en stor andel av sin skattebelastning tilknyttet formue og kapital. Det gjør at et nullskatteyterbegrep som kun ser på personlig skattebidrag er misvisende.
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Når det gjelder kapitalskatter, kan vi skille mellom skatter som ilegges direkte på kapitalen i
virksomheter, og indirekte i form av formuesskatt og utbytteskatt på privat hånd. I skattesystemet er det konstruert et skille mellom skatten som betales direkte av kapitaleier og
skatten som betales via et selskap som vedkommende eier. Dette har med tiden også
etablert ulike myter i skattedebatter. En av disse er at bedriftseiere vil slippe unna skatt
dersom formuesskatten fjernes.
I skattelistene vil det for mange formuende fremstå som om det er formuesskatt som sikrer at
de rikeste i samfunnet betaler skatt. En ser i så fall bare deler av bildet. I et forsøk på å gjøre
en mer helhetlig vurdering av skattebelastningen til formuende enkeltpersoner, er det her
beregnet skatt når en også tar hensyn til skatten som ilegges eiendelene på selskapsnivå.
Dette er gjort for fire personer som er rangert på topplisten over personlig formue.
I denne undersøkelsen finner en at det største bidraget til skatt fra eierskap kommer via
skatten som eierne betaler på kapitalen i bedriftene de eier.
Blant disse fire personene viser skattelistene en felles personlig skattebelastning på 233
millioner kroner for 2014. I vår gjennomgang har vi kommet til at deres skattebelastning på
eierskap i bedrifter i tillegg kommer på 887 millioner kroner. I sum gir dette en inntekt til det
offentlige på 1,12 mrd. kroner. Totalt betalte altså disse fire personene om lag 80 prosent av
skattebidraget i form av selskapsskatt. Dette illustrerer at gitt at det er overskudd, generer
kapitalen skatteinntekter. Når denne er investert i næringsvirksomhet, skjer hovedbidraget i
selskapssektoren, og ikke på personlig hånd.

Tabell 4: Anslag på samlet skattebidrag for fire velstående personer. 2014. Tall i millioner kr

Person Person A

Person B

Person C

Person D

Inntekt

0

0

3,4 mill. kr

0

Formue

10 100 mill. kr

5 900 mill. kr

5 400 mill. kr

1 800 mill. kr

Personlig skatt

101 mill. kr

59 mill. kr

54 mill. kr

19 mill. kr

Herav stipulert
formuesskatt
Andel formuesskatt

86 mill. kr

50 mill. kr

46 mill. kr

15 mill. kr

85 %

85 %

84 %

82 %

Skatt på eiet kapital

184 mill. kr

208 mill. kr

272 mill. kr

182 mill. kr

Sum skatt

285 mill. kr

267 mill. kr

326 mill. kr

200 mill. kr

Kilde: NyAnalyse
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Figur 23: Skatt på privat hånd og andel av skatt betalt av eide selskaper. Mill. kroner. 2014
350

Skatt på personlig hånd
Andel skatt i eide selskaper

300

250

200

184

272
208

150

182

100

101

50

59

54

Person B

Person C

19

0
Person A

Person D

Kilde: NyAnalyse

Arbeidet med å kartlegge konsernstrukturer og regnskapstall er relativt tidkrevende. Det er
her derfor kun sett på et lite knippe personer og deres skattebetaling. Det gjør at man må
være varsomme med å tillegge egenskaper ved disse enkelttilfellene til alle med høy formue.
Det er trolig store variasjoner både over tid og mellom ulike type konsern og virksomheter. I
tillegg er skattereglene komplekse, og en må av den grunn forenkle noe for å komme frem til
resultater. 40
Selv om man skal være forsiktig med å generalisere ut i fra noen få enkelttilfeller, er funnene
sammenfallende med en mer omfattende undersøkelse gjennomført av Menon Business
Economics som ser på skattebidraget fra de 100 rikeste i 2010. For 81 av de 100 største
eierne identifiserte Menon skattbar personlig inntekt. For disse var skattebidraget knyttet til
selskapsskatten fra selskapene de eide, i gjennomsnitt 7,3 ganger større enn formuesskatten
disse personene personlig betalte i inntekts- og formuesskatt. Med unntak av én person,
bidro alle personene med identifisert inntekt med et større skattebidrag via sine bedriftseierskap enn det de personlig betalte i inntekts- og formuesskatt.
Dette støtter opp under argumentet om at for å identifisere skattebidraget fra de aller rikeste,
må man se på skattebidraget fra all deres investerte kapital, inklusiv selskapsskatten, ikke
kun det som innbetales personlig.
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Figur 24: 100 største personlige eiere målt etter innbetalt selskapskatt. 2010

Kilde: Menon Business Economics.

En innvending som i det offentlige ordskiftet er blitt fremmet mot argumentet om at
fordelingsdebatter må baseres på hele skattebidraget fra kapitalen til de rikeste, innbetalt
både personlig og fra bedrift, er at verdiskapingen i bedrifter ikke «tilhører» eieren, men er
muliggjort grunnet de ansattes innsats. Det er riktig at bedriftskapital alene, uten ansatte,
ikke skaper verdier og overskudd. Men det er også riktig at uten bedriftskapital og organiseringen i bedriften, vil ikke de ansatte skape verdier. Hvor stor andel det er rimelig å tilegne
henholdsvis ansatte og kapitalen til eier, finnes det ingen fasit på. Som en tommelfingerregel
kan man legge til grunn at halvparten av skattebidraget fra en bedrift skyldes de ansatte, og
halvparten skyldes kapitalen stilt til rådighet av eier. 41 Selv om man legger dette til grunn,
utgjør skattebidraget fra kapitalen til de rikeste som gruppe en vesentlig andel, og mer enn
de betaler i skatt personlig ifølge Menon sin undersøkelse. Diskusjoner om skattebidrag blir
derfor best reflektert om helheten til skattebidraget tas med i fordelingsdiskusjoner, herunder
skattebidraget fra deres eide selskaper.

63

civ i ta -rapport

Hva betyr det når det står null i inntekt i skattelisten?
Skatt på lønn beregnes både på bruttobeløpet og på nettobeløp. Man kan ha reelle
inntekter men samtidig null i netto skatt, hvis tap og andre fratrekk er større enn
skatteregningen til inntektene.
Bruttoskatter: Toppskatt og trygdeavgift som beregnes uavhengig av fradrag.
Nettoskatter: Primært fellesskatt på alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt kan bli null
eller negativ dersom en skatteyter har mye gjeld og store rentefradrag. For en person
med stor formue vil det også kunne skyldes tap på investeringer.
Fratrekk for tap: Om en person f.eks. tjener 1 mill. kroner i lønn ett år vil toppskatt og
trygdeavgift utgjøre vesentlige beløp. Dette må betales uavhengig av inntekt. Dersom
vedkommende det samme året taper 1 mill. kroner i en feilslått investering, vil det i
skattelisten fremstå som null i inntekt.
Periodevis skattebidrag: En næringsdrivende kan i enkelte år også velge å leve av
oppsparte midler og ikke ta ut overskudd fra sin næringsvirksomhet, noe som kan gi
null i personlig inntekt i skattelisten. I andre år tas ut mer av overskuddet fra bedriften
enn det årsforbruket er, med tilsvarende skattebidrag. En virkning av skjermingsfradraget i utbytteskatten er at det skattemessig gir likt bidrag om det gjennomføres et
stort uttak i enkelte år, eller om dette spres til mindre årlige beløp. Den latente
personlige skatteregningen blir ikke mindre selv om eier velger å utsette å ta ut overskudd fra en bedrift.

5.3 Arv og fordeling
Under Solberg-regjeringen ble arveavgiften avviklet. Skatteteknisk ble diskontinuitetsprinsippet, hvor det ble avkrevd en arveavgift ved arveovertagelse erstattet av et kontinuitetsprinsipp, hvor hovedregelen er at det avkreves kapitalgevinstskatt ved realisasjon. Med
andre ord, skatter man ikke av en arvet avgift når formuesobjektet overtas, men når det
selges. Det avkreves derimot ikke kapitalgevinstskatt når en arvet primærbolig selges. Dette
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skyldes at det legges til grunn at fritaket for salg av primærbolig som arvegiver hadde, oftest
foreldre, overføres til arvemottaker, oftest deres barn eller andre slektninger. I praksis medførte derved avviklingen av arveavgiften at arv av primærbolig, som er det norske husstander
har mest formue av, ble helt skattefritt ved et arveskifte.
Skatteteknisk er det gode argumenter for å skattlegge etter kontinuitetsprinsippet. Dette
prinsippet sikrer hovedregelen om skatt ved realisasjon. Er det skapt en merverdi når det
foreligger likviditet, deles en andel av merverdien med samfunnet. Den gamle arveavgiften,
som ofte kunne bli innkrevd uten at det forelå likviditet til å betale skatten, og hvor det ofte
var vanskelig å vite hva markedsverdien på arvetidspunktet kunne være, skapte på sin side
mange utfordringer.
Det er en del som hevder at skifte fra diskontinuitetsprinsippet til kontinuitetsprinsippet var en
skattelette for de rikeste. I sum er det ikke rimelig å hevde det. Arver man formuesobjekter
utenom primærbolig eller hytte som kan selges skattefritt, medførte skatteomleggingen ofte
en skatteskjerpelse, med skatt etter kapitalavkastning som er høyere enn arveavgiften som
ble avviklet var. Fordi skatten innkreves når det er realiserte gevinster, er dette et fornuftig
skifte.
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6. FORMUESSKATTEN BØR REFORMERES ELLER AVVIKLES

Få emner i norsk politikk er så omstridt som formuesskatten. Venstresiden er positiv til en
formuesskatt, og begrunner det som oftest med omfordeling, mens borgerlig side er negativ
til formuesskatt på grunn av dens negative effekter på verdiskaping.
Scheel-utvalget foreslår å reformere formuesskatten, ved at bunnfradraget økes, men alle
aktiva verdsettes til 80 prosent. Samlet sett foreslår de en provenynøytral omlegging.
Forslaget om lik verdsetting av alle aktiva vil isolert sett ha positiv virkning på norsk økonomi,
ved at det vil redusere skatteinsentivene til å kanalisere kapital inn i boligmarkedet, med
tilsvarende styrking av insentivet til å investere i aktiv verdiskaping og sysselsetting.
Scheel-utvalget mener at formuesskatten har begrenset negativ virkning på norsk verdiskaping. Det følger av deres reelle antagelse om nær perfekt kapitalmobilitet over grensene.
Slik legger de til grunn at utenlandsk kapital erstatter det aller meste av den reduserte
sparingen og investeringen i norsk næringsliv som forårsakes av formuesskatten. Som det er
omtalt tidligere i rapporten, stemmer antagelsen om god internasjonal tilgang til egenkapital,
spesielt for bredden av små og mellomstore bedrifter, dårlig med virkeligheten til norsk
næringsliv.
De som er operative utøvere av verdiskaping melder om at formuesskatten virker negativt på
deres bedrifter. Noen av de negative virkninger på verdiskaping som disse melder om er:
-

Formuesskatten er en skatt som reduserer mengden med norsk egenkapital tilgjengelig for bedriftene. Spesielt gir dette seg utslag for oppstartsbedrifter, mindre- og
mellom-store bedrifter og bedrifter lokalisert langt fra sentrale strøk.

-

Formuesskatten er en skatt som over tid svekker bedriftens egenkapitaloppbygging
fra driftsoverskudd, ved at utbytte eller økt lønnsutbetaling til eier ofte er nødvendig
for å finansiere eiers formuesskatt.

-

Formuesskatten virker negativ på bedriftenes investeringer. Det har igjen negativ
virkning på bedriftenes innovasjonsevne, skaping av nye arbeidsplasser og trygging
av eksisterende arbeidsplasser.

-

Formuesskatten er en skatt som må betales uavhengig av bedriftens resultat. Størst
negativ virkning har den når bedrifter går med underskudd, hvor likviditeten ofte er
stram, men formuesskatten uansett må finansieres.
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6.1 Kapital fra bedriftseier en forutsetning for de fleste arbeidsplasser
Norge er et av de landene i verden med høyest verdiskaping per arbeidstaker. Kompetent
arbeidskraft er en forutsetning for dette. Men det er også en investert kapitalbase i bedriften,
stilt til rådighet og eksponert for tap av bedriftseier. Hvor kapitalkrevende ulike næringer er,
varierer, men i de aller fleste næringer er kapitalinvesteringene per arbeidskraft vesentlig.
Figur 25 gir en oversikt over estimert egenkapital investert av bedriftseier per sysselsatt i et
utvalg av næringer. Bunnfradraget, som Scheel-utvalget foreslår, er mindre enn egenkapitalen som kreves til én gjennomsnittlig industriarbeidsplass. Selv i næringer med lavere
egenkapital per arbeidsplass enn snittet, skal det ikke mange ansatte til før formuesskatten
slår inn. En formuesskatt på næringsrelatert kapital vil, uansett størrelse på bunnfradraget,
virke hemmende på norskeide bedrifter. Utenlandsk kapital vil ikke fullt ut kompensere for
det. Avvikles formuesskatten, vil det styrke verdiskapingen og sysselsettingen i landet samlet
sett.
Figur 25: Anslått egenkapital per sysselsatt i utvalgte næringer og andel av samlet kapital som
er finansiert ved egenkapital. 2014
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Kilde: SSB og NyAnalyse
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6.2 Redusert formuesskatt mer ønsket av SMB-bedrifter enn redusert selskapsskatt
Selv om Scheel-utvalget har som hovedanbefaling å reduseres selskapsskatten, vil det være
feil å tro at reduksjon av selskapsskatten har størst prioritet for bredden av Bedrifts-Norge.
Når man spør bedriftene selv, tyder undersøkelser på at redusert formuesskatt er høyest
prioritert av de fleste.
I en spørreundersøkelse rettet mot Bedriftsforbundets medlemmer i 2015, bestående av små
og mellomstore bedrifter, svarte 48 prosent av de 466 respondentene at avviklet formuesskatt på næringsrelaterte aktiva var deres førsteprioritet. Også en beløpsmessig lik reduksjon
i arbeidsgiveravgiften (høyest prioritert av 29 prosent) ble prioritert høyere enn redusert
selskapsskatt (høyest prioritert av 23 prosent).
En sentral grunn til at redusert formuesskatt er ønsket av flest i dette utvalget av BedriftsNorge, er nok at de vet at formuesskatten virker negativt på verdiskaping. Formuesskatten
tapper bedrifter for kapital, også i år hvor bedriften har underskudd. Det svekker bedriftenes
evne til innovasjon og omstilling, og gjør dem mindre robuste til å klare seg gjennom tunge
perioder. I tillegg er det en skatt som begrenser den samlede norske kapitalbasen som er
tilgjengelig for investeringer i nye og eksisterende bedrifter.

Figur 26: Prioritering blant Bedriftsforbundets medlemmer av en reduksjon i 2016 med 5-6 mrd.
kroner i enten selskapsskatt, arbeidsgiveravgiften eller formuesskatt på næringsrelaterte
investeringer.

Avvikling av
formuesskatt på
næringsinvesteringer

23%
48%

0,5 prosentpoeng
reduksjon i
arbeidsgiveravgiften

29%
2 prosentpoeng
reduksjon i
selskapsskatten

Kilde: Spørreundersøkelse blant Bedriftsforbundets medlemmer, februar 2015. Spørsmålet var formulert «De tre
følgende skattereduksjoner utgjør alle om lag 5–6 mrd. kroner i statisk inntektstap for staten. Hvis du må velge
en, hvilken av skattereduksjonene ville du foretrekke at ble vedtatt i 2016?». Om lag 20 prosent svarandel, med
466 respondenter.

Hvis man skiller mellom de av respondentene som er i formuesskatteposisjon, stiger andelen
som prioriterer redusert formuesskatt til 58, mens redusert selskapsskatt og redusert
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arbeidsgiveravgift hver for seg er prioritert høyest av om lag 20 prosent. Ser man på gruppen
som ikke betaler formuesskatt, er lavere arbeidsgiveravgift høyest prioritert, av 42 prosent.
Men også blant de som ikke er i formuesskatteposisjon, prioriterer flere redusert formuesskatt høyere enn redusert selskapsskatt.

Figur 27: Prioritering blant bedriftsforbundets medlemmer av en reduksjon i 2016 med 5–6 mrd.
kroner i enten selskapsskatt, arbeidsgiveravgiften eller formuesskatt på næringsrelaterte
investeringer.
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Kilde: Spørreundersøkelse blant Bedriftsforbundets medlemmer, februar 2015. Spørsmålet var formulert «De tre
følgende skattereduksjoner utgjør alle om lag 5–6 mrd. kroner i statisk inntektstap for staten. Hvis du må velge
en, hvilken av skattereduksjonene ville du foretrekke at ble vedtatt i 2016?». Om lag 20 prosent svarandel, med
466 respondenter.

Formuesskatt rammer flest med moderate formuer
Formuesskatten, slik den for tiden er innrettet, rammer flest med relativt sett moderate
formuer.
Det er om lag 500 000 personer som betalte formuesskatt i 2015, hvor over halvparten av
alle gjør det på næringsrelatert, også omtalt som arbeidende, kapital. De aller fleste med
formuesskatt har moderate formuer.
I 2013 hadde 66 prosent av alle med formuesskatt på arbeidende kapital, slik Finansdepartementet definerer det, under 3 mill. kr. i netto formue, 93 prosent hadde under 10 mill.
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kr. i netto formue, og 99 prosent hadde under 50 mill. kr. i netto formue. For å sette dette i
perspektiv, 50 mill. kr. tilsvarer gjennomsnittlig investert kapital av eier i en industribedrift
med underkant av 20 ansatte.

Figur 28: Antall med formuesskatt på næringsrelatert kapital (rød) og kun private eiendeler
(gul) i 2013
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Kilde: Finansdepartementet og egne beregninger.

6.4 Hva sier egentlig Menon-rapporten om formuesskatt?

6.4.1 Svak empiri om investeringseffektene av endret formuesskatt
Scheel-utvalget baserte seg, som omtalt, på at forslaget om økt skatt på norsk kapital og
eierskap ville ha liten virkning. Denne forutsetningen ble fra flere hold kritisert. For å sikre et
bedre faggrunnlag bestilte Solberg-regjeringen våren 2015 en supplerende rapport for å se
på skattesystemets virkning på norsk kapital og eierskap. Rapporten, «Kapitalbeskatning og
investeringer i norsk næringsliv», ble, innenfor en tidsramme på noen få måneder, levert av
Menon Business Economics. 42 Denne rapporten er grundig i delene som omhandler teori om
kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv, men har svak empiri om investeringseffektene av endret formuesskatt. Dette reiser tvil om hvorvidt deres teoretisk baserte
tilnærming egentlig sier noe som helst om hvordan formuesskatten virker i praksis.
Menon-rapporten benytter seg av et rikt datasett med ulike kategoribedrifter, som gir
interessante funn for ulike segmenter av næringslivet. Det er disse ulike segmentene – fra en
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småbedrift innen tradisjonell industri til en storbedrift innen telekom – som rapporten
beregner investeringseffektene av ulike skatteendringer for. Det foretas imidlertid ikke egne
beregninger basert på de nevnte eksempelbedriftene, og estimater på virkninger på
investeringer som følge av ulike skatter hentes fra internasjonal forskningslitteratur. Som
Menon selv skriver:
De begrensede ressursene som er satt av til oppdraget – både med hensyn til tid og midler – har
gjort det umulig å gjennomføre selvstendige økonometriske effektanalyser av ulike skatteendringer
på investeringer i norsk næringsliv. Våre analyser er derfor basert på empiriske estimater fra
internasjonale studier og teoretiske resonnementer, men tilpasset norske forhold. Det finnes
åpenbare usikkerhetsmomenter knyttet til anslagene som presenteres i rapporten. Vi har derfor lagt
vekt på å teste ulike tilnærminger og forutsetninger gjennom såkalte sensitivitetstester.
- Menon (2015), Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv, s. 1

Hovedresultatet til Menon er i korte trekk at en provenyekvivalent marginal endring i
skattesatsen til selskapsskatten, utbytteskatten og formuesskatten (dvs. at de tre skattene
reduseres med samme lave beløp) vil gi hhv. 0,48 prosent, 0,06 prosent og 0,06 prosent i
økte investeringer. Dermed er det mye høyere investeringseffekt ved å kutte i selskapsskatten, for et gitt tap av proveny. Disse resultatene er avledet fra internasjonale beregninger
som ikke inkluderer formuesskatt, men studier av endret avkastning på kapital generelt. Å
benytte “eksterne” estimater kan være uproblematisk i de tilfeller hvor rammene for analysen
som utføres stort sett er lik rammene for analysen man henter sine estimater fra. Når det
gjelder estimatene som er benyttet i beregningen av investeringselastisiteten knyttet til
formuesskatt, er det derimot grunn til å være bekymret for om forskjellene i kontekst blir for
store til at antagelsen om virkningen på investeringer ved redusert formuesskatt er relevant
eller representativ.
Siden Menon benytter seg av teoretiske virkningstall for ulike skatter hentet fra utlandet, ikke
egen empiri hentet fra Norge, er det viktig å skjønne begrensningene denne teoretiske basen
for analysen deres gir. Menon bruker estimatet -0,84 for investeringselastisiteten for
kapitalkostnaden. Det vil si at når kapitalkostnaden øker med 1 prosent, synker investeringene med 0,84 prosent, og vica verca. Når de bruker det tallet, refereres det til en lærebok
av Cummins et al., som igjen refererer til en studie av Caballaro et al. samt sin egen studie,
når de tegner opp intervallet -0,5 og -1. Begge studiene er fra 1990-tallet.
Caballaro, Engel og Haltiwanger beregnet den aggregerte investeringselastisiteten med
henhold til brukerkostnaden ved kapital. Denne studien er fra 1995 og benytter kun data fra
et stort utvalg fabrikker innen amerikansk industri i perioden 1972–1988. Som i Cummins,
Hassett og Hubbard (1994), konkluderer de med at den aggregerte investeringselastisiteten
med henhold til brukerkostnaden til kapital er mellom -0,5 og -1, og at skattereformer ser ut til
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å ha generelt store effekter på investeringer. De finner også store forskjeller på kort og lang
sikt, samt forskjeller mellom ulike kapitalgoder.
There are large long run elasticities of investment with respect to cost of capital. These vary from
about -0.01 for transportation to -2.0 for textiles, with an average of around -1.0, the neoclassical
benchmark. Over the short run, the responses are substantially smaller; they range from 0.07 to 0.12
of the corresponding long-run elasticities.
Caballero et al. (1995), Plant Level Adjustment and Aggregate Investment Dynamics, Brookings
Papers.

Dataene som benyttes inkluderer tall per fabrikk for antall forsendelser, materialer, inventar,
ansatte, lønn, kostnader for kontraktarbeid, utgifter knyttet til utstyr, kastet utstyr og den
bokførte verdien på utstyr. Det er god grunn til å spørre seg hvor relevant investeringsadferden i amerikanske fabrikker på 1970- og 80-tallet, innenfor et skatteregime som ikke
skattlegger når det er underskudd i bedriften, slik formuesskatten gjør, er for det norske
bedriftslandskapet i 2015.
En senere studie gjort av Kehrig og Vincent (2012) ser på forskjellene i investeringsdynamikk
i fabrikker versus bedrifter. De finner at det er store forskjeller i investeringsdynamikk mellom
de to. En vesentlig forskjell mellom bedrifter og fabrikker er at pengestrømmen i form av
størrelsen på inntekter, utgifter og overskudd (cash flow) er en vesentlig bedre predikator for
investeringer i privateide bedrifter, enn for fabrikker. En bedrift som ofte går med overskudd
på sikt, har gjerne gjort flere investeringer enn en bedrift som går med underskudd. Det er
altså grunn til å tro at det kreves selvstendige analyser av investeringer i bedrifter for å si noe
om investeringselastisiteten i disse, og at en ikke like greit kan avlede dette fra investeringsadferd i fabrikker. Dette antyder en generell svakhet med hele studien til Menon.

Store endringer i finanssektoren de siste 40 årene
Kredittmarkedene har gjennomgått drastiske endringer de siste 40 årene. Beskrivelsen under
er hentet fra en Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)-rapport. Mens innenlandske
lån til husholdninger, staten og ikke-finansielle foretak fra 1950- til tidlig på 1980-tallet vokste
i omtrent samme takt som BNP, var ikke dette tilfelle i påfølgende år. I denne tidlige perioden
var bankene ofte begrenset til å gi utlån i lokalområdet, og det fantes en rekke begrensinger
for utlån knyttet til både bransje og geografi. Dersom enkelte bedrifter eller privatpersoner
skulle ønske seg finansiering knyttet til nye investeringer, var dette på denne tiden
vanskeligere å få tak i. Det var generelt betydelig dårligere tilgang på kreditt enn i dag. På
begynnelsen av 1980-tallet begynte finanssektoren å endre seg, en utvikling som ledet frem
mot den dereguleringen av bankene som økte konkurransen i banksektoren og tilgangen på
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kreditt betydelig. Samtidig førte innovasjoner innen den finansielle teknologien til permanente
endringer i hvordan finansmarkedene kanaliserte kapital til investeringsmuligheter i den
amerikanske økonomien (så vel som i andre land). Ny IKT-teknologi reduserte kostnadene
knyttet til finansielle transaksjoner. Som resultat oppstod en mengde nye produkter og nye
aktører i finansmarkedene, i tillegg til økt vekst blant de eksisterende tilbyderne. Denne
utviklingen bidro til en dramatisk økning i kreditt til ikke-finansielle foretak og husholdninger.
Etter tre tiår med relativt stabilt lånopptak, økte gjeld/BNP-raten for ikke-finansielle foretak fra
rundt 1,3 i 1981 til over 1,8 i 1989.
Med andre ord, det er vanskelig å forsvare bruken av estimater av investeringseffektene av
formuesskatt hentet fra en tid hvor kredittmarkedene var regulert ved lov, og få muligheter til
finansiering fantes.

6.4.2 Statiske vs. dynamiske beregninger
Menon-studien er en statisk studie. Den inkluderer ikke atferdsendringer eller dynamiske
virkninger. Dette er rimelig om man ser på en marginal endring i skattesatser, slik de gjør i
rapporten, men som ikke er det, dersom man diskuterer eksistensen av en skatteordning.
Det er det siste som er tilfellet når det diskuteres om man skal ha formuesskatt eller ikke.
I avsnittene under er en vurdering fra et metodeutvalg i Finansdepartementet. Ut i fra deres
vurderinger av når det er realistisk å benytte statiske eller dynamiske analyser, er det liten tvil
om at en dynamisk tilnærming er det relevante når man vurderer en avvikling av en skatteart.
Ved den enkleste formen for provenyberegning antas det at skatte- eller avgiftsendringen ikke endrer
husholdningenes eller bedriftenes atferd. Provenyvirkningen gjenspeiler da kun den direkte
virkningen på skatteinntektene. For eksempel beregnes provenyvirkningen av en satsendring som
skattegrunnlaget multiplisert med endringen i skatte- eller avgiftssatsen. Provenyberegninger som
kun inkluderer direkte virkninger, vil i mange tilfeller være en god tilnærming til provenyvirkningen i
budsjettåret som regelen endres. Dette gjelder i de tilfellene hvor det er liten grunn til å anta at
endringen vil gi vesentlige atferdsendringer på kort sikt, og hvor regelverksendringer i liten grad vil
påvirke andre skattegrunnlag.
I enkelte tilfeller kan det være relevant å legge til grunn adferdsvirkninger allerede første året.
Generelt skjer finansielle tilpasninger forholdsvis raskt, mens realøkonomiske tilpasninger tar lengre
tid. For eksempel ble utbyttene mer enn halvert fra 2000 til 2001 som følge av den midlertidige
utbytteskatten i 2001. Innføring av utbytteskatt med skjerming fra 2006 reduserte utbyttene med over
90 pst. fra 2005 til 2006.
Finansdepartementet, Metoder for provenyberegninger.

43

Som en konklusjon, Menon-rapporten er derfor lite relevant når man diskuterer en avvikling
av formuesskatten.
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6.4.3 Selv om nivået kan kritiseres – Menon finner at formuesskatten virker negativt på
økonomien
Ved fremleggelsen av Menon-rapporten var mange av kommentarene i det offentlige
ordskiftet sentrert rundt funnet i rapporten om at reduksjon i selskapsskatten hadde en større
positiv effekt på investeringer enn reduksjon i formuesskatten. Er man bevisst svakhetene
som går på den relative viktigheten av redusert formuesskatt versus redusert selskapsskatt,
og fokuserer på retningen, er det interessant at Menon er veldig klare på at formuesskatten
har negative virkninger på økonomien, og at en reduksjon av formuesskatten vil øke
investeringer i næringslivet. Dette strider jo mot antagelsene til Scheel-utvalget. I rapporten
skriver Menon bl.a.:
I vår analyse har en reduksjon i formuesskatten en positiv effekt på investeringene i næringslivet
fordi kapitalkostnaden for de norske eierne faller. Med mer kapital tilgjengelig vil eiere i bedrifter som
har begrenset tilgang på annet enn norsk personlig egenkapital kunne investere mer. En reduksjon i
formuesskatten gjør det også mindre attraktivt å investere i bolig og næringseiendom sett opp mot
andre investeringer i næringslivet. (…) Når formuesskatten reduseres, vil den formuesskattemessige
fordelen av å investere i eiendom reduseres relativt til andre typer investeringsobjekter.
- Menon (2015), Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv, s. 1

6.5 Ny norsk empiri om formuesskatten
Debatten om formuesskatten er preget av lite empirisk forskning og data. På oppfordring fra
Civita i anledning arbeidet med denne rapporten, har NHO gjennomgått en av sine kvartalsvise bedriftsundersøkelser, kjent som Næringslivets økonomibarometer, for å avlese hvordan
formuesskatt påvirker beslutningsatferd i næringslivet.
Undersøkelsen er landets største bedriftsundersøkelse, og sendes ut fire ganger i året. I snitt
kommer det inn omtrent 2 300 svar. Det stilles blant annet spørsmål om hvordan bedriftene
vurderer markedsutsikter, rammebetingelser, næringspolitiske tiltak og tilgang arbeidskraft.
Resultatene blir ofte presentert på et aggregert nivå. Civita har derfor anmodet NHO om å
gjennomgå undersøkelsen for å se om en nærmere inndeling av datasettet kan peke på
noen viktige funn med hensyn til formuesskatt og tilgang til ekstern finansiering.
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6.5.1 Formuesskatten er prioritert høyt og høyest av NHOs små bedrifter
På en skala fra 1 til 7, hvor 1 er veldig viktig og 7 er ikke viktig, svarer 32 prosent av NHOs
medlemmer i 1. kvartalsundersøkelsen 2015 at det er av aller høyeste prioritet å fjerne
formuesskatt på arbeidende kapital. Inkluderer man svaralternativene 2 og 3 på skalaen til 7,
vurderer 60 prosent av NHOs medlemsbedrifter det som meget viktig eller ganske viktig å
fjerne formuesskatten på investeringer i næringsvirksomhet, 12 prosent er nøytrale, mens 24
prosent svarer at det er mindre viktig eller ikke viktig. Figur 29 gir den detaljerte oversikten av
svarfordelingen.
For mindre bedrifter, med under 20 ansatte, prioriteres fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital høyere enn i større bedrifter og medlemsmassen som helhet. 40 prosent av
småbedriftene svarer at det er av aller høyeste prioritet, kategori 1 av 7, å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Inkluderer man svaralternativene 2 og 3 på skalaen til 7,
vurderer 69 prosent av NHOs medlemsbedrifter det som meget viktig eller ganske viktig å
fjerne formuesskatten på investeringer i næringsvirksomhet, 10 prosent er nøytrale, mens 19
prosent svarer at det er mindre viktig eller ikke viktig.
Småbedrifter med under 20 ansatte utgjør ni av 10 bedrifter i Norge, og kun noen få prosent
av disse er eid av utlendinger. Utlendingers eierandel stiger med bedriftsstørrelsen, og utgjør
fire av 10 for de aller største bedriftene, med over 250 ansatte. Mindre bedrifter har normalt
også færre eiere, med tettere kontakt med toppledelsen (og ofte er eier og toppledelse de
samme personene), mens børsnoterte, større bedrifter kan ha begrenset kontakt med
bredden av sine eiere. På denne bakgrunnen er det ikke så overraskende at det er de
mindre bedriftene som relativt sett er mest opptatt av å fjerne formuesskatt på næringsinvesteringer.
Bak gjennomsnittstallet for alle medlemmer på 32 prosent, som synes det er av aller høyeste
viktighet å fjerne formuesskatt på næringsinvesteringer (kategori 1), skjuler det seg en
betydelig variasjon. Av store bedrifter (100+ årsverk) rangerer kun 13 prosent fjerning av
formuesskatten som viktigst, i kategori 1. Andelen er noe større for mellomstore bedrifter
(20–99 årsverk), med 24 prosent. Av småbedriftene er det 40 prosent som gir dette høyeste
prioritet.
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Det fremkommer av Figur 29 at:
Av alle medlemsbedrifter
-

Flertallet av de spurte (60 prosent) synes det er viktig å fjerne formuesskatt på
arbeidende kapital og at NHO bør prioritere å arbeide for fjerning av formuesskatten,
svaralternativ 1–3 av 7.

-

1 av 3 i bedriftsundersøkelsen (32 prosent) svarer at fjerning av formuesskatten på
aksjer og arbeidende kapital er «meget viktig», svaralternativ 1 av 7.

-

Kun 13 pst. oppgir at det er ikke er viktig, kategori 7, at NHO arbeider for redusert
formuesskatt på arbeidende kapital.

Av mindre bedrifter med under 20 ansatte
-

Flertallet av de spurte mindre bedriftene (69 prosent) synes det er viktig å fjerne
formuesskatt på arbeidende kapital og at NHO bør prioritere å arbeide for fjerning av
formuesskatten, svaralternativ 1–3 av 7.

-

1 av 3 i bedriftsundersøkelsen (40 prosent) svarer at fjerning av formuesskatten på
aksjer og arbeidende kapital er «meget viktig», svaralternativ 1 av 7.

-

Kun 9 prosent oppgir at det er ikke er viktig, kategori 7, at NHO arbeider for redusert
formuesskatt på arbeidende kapital.

Figur 29: Vurdering av hvor viktig det er å fjerne formuesskatt på aksjer og arbeidende kapital
blant NHOs medlemsbedrifter.
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Kilde: NHO, Medlemsundersøkelse 1 kvartal 2015
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For å studere hvilke næringsgrupper som i størst grad ønsker at formuesskatten prioriteres,
har NHO delt datasettet etter type næring.
Figur 30 viser svarfordelingen etter en slik inndeling for alle medlemsbedrifter. Her har vi kun
tatt med andelen som svarer at det er viktig (1–3).

Figur 30 viser at:
-

Bygg og anlegg, industri og reiseliv er de næringer som rangerer fjerning av formuesskatt høyest.

-

3 av 4 bedrifter innen bygg og anlegg synes fjerning av formuesskatt er viktig.

-

2 av 3 bedrifter innenfor industrinæringen, og 6 av 10 innen reiseliv svarer at fjerning av
formuesskatt er viktig.

-

Det er verdt å nevne at industri, bygg og anlegg til sammen sysselsatte om lag 500 000
personer.

-

Totalt svarer 62 prosent av de spurte at NHO bør prioritere fjerning av formueskatten.

Figur 30: Hvilke rammebetingelser mener du det er viktigst at NHO prioriterer? Andelen som
svarer viktig (kategori 1–3) å fjerne formuesskatt på aksjer og arbeidende kapital, fordelt etter
næring.
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Figur 31 viser svarfordelingen blant alle NHOs medlemsbedrifter på fem spørsmål relatert til
drift, investeringer og finansiering som følge av bankenes utlånspolitikk. I 1. kvartal 2015
hadde det begynt å komme meldinger om at bankkreditt var vanskeligere å oppdrive enn i
mer normale tider. Ved årsskiftet 2015/2016 varsles det fra ulike hold om at bankenes
utlånspraksis til næringslivet er enda strammere.
Sett i lys av diskusjonen om effekten av formuesskatt på økonomien, som det finnes relativt
lite data på, gir undersøkelsen interessante funn som støtter opp under utsagn fra mange
næringsdrivende om at formuesskatten reduserer investeringsevnen og robustheten til
bedriftene.
Hovedpunkter fra de fem spørsmålene som NHO har spurt medlemmene, knyttet til
bedriftenes forventninger til bankenes utlånspolitikk, er presentert nedenfor. Medlemmene er
gradert i fire grupper etter hvor opptatt de er av at formuesskatten på arbeidende kapital
avvikles, rangert med gruppe 1, gruppe 2 og 3, gruppe 4, 5 og 6 og gruppe 7, er som følger:
-

Det fremkommer av figuren at i gruppen som rangerer formuesskatten som «1. meget
viktig», svarer 27 prosent «ja» på spørsmålet om de enten revurderer eller utsetter
investeringsprosjekter, som følge av bankenes utlånspolitikk. Tilsvarende svarprosent
for de som svarte 2. og 3. er 19 prosent, de som svarte 4., 5. og 6 er 17 prosent og
7., ikke viktig, er 16 prosent.

-

Man ser tilsvarende mønster under spørsmålet om aktivitetsnivå, hvor 19 prosent av
gruppen som rangerer formuesskatten som «1. meget viktig», svarer «ja» på
spørsmålet om de har planer om å redusere produksjonen som følge av bankenes
utlånspolitikk. Tilsvarende svarprosent for de som svarte 2. og 3. er 11 prosent, de
som svarte 4., 5. og 6 er 11 prosent og 7., ikke viktig, er 8 prosent.

-

Spørsmålet om tilgang på kreditt viser størst forskjell. I gruppen som rangerer
formuesskatten som «1. meget viktig», svarer 32 prosent «ja» på spørsmålet om de
får mindre tilgang til kreditt som følge av bankenes utlånspolitikk. Tilsvarende svarprosent for de som svarte 2. og 3. er 25 prosent, de som svarte 4., 5. og 6 er 21
prosent og 7., ikke viktig, er 16 prosent.

-

Videre fremkommer det at i gruppen som rangerer formuesskatten som «1. meget
viktig», svarer hele 35 prosent «ja» på spørsmålet om de får økte finansieringskostnader som følge av bankenes utlånspolitikk. Tilsvarende svarprosent for de som
svarte 2. og 3. er 21 prosent, de som svarte 4., 5. og 6 er 24 prosent og 7., ikke viktig,
er 19 prosent.
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-

Avslutningsvis viser figuren at i gruppen som rangerer redusert formuesskatt på
arbeidende kapital som «1. meget viktig», svarer hele 34 prosent «ja» på spørsmålet
om de kan få problemer med likviditeten som følge av bankenes utlånspolitikk.
Tilsvarende svarprosent for de som svarte 2. og 3. er 24 prosent, de som svarte 4., 5.
og 6 er 20 prosent og 7., ikke viktig, er 19 prosent.

-

Svarene er ikke preget av at bedriftene som anser fjerning av formuesskatt på
arbeidende kapital for å være viktig, har dårligere markedsutsikter enn hva som er
tilfelle for de som ikke anser redusert formuesskatt som viktig. For både svarkategori
1. og 7. er det 14 prosent av bedriftene som melder at de har dårlige markedsutsikter,
mens en større andel (29 prosent) av kategori 1., fjerning av formuesskatt på
arbeidende kapital er viktig, anser egne markedsutsikter for å være gode enn for
bedriftene i kategori 7., fjerning av formuesskatt er ikke viktig, (19 prosent).

Figur 31: Fører bankenes utlånspolitikk til at bedriftene i din bransje: (andel som svarer ja,
fordelt etter gruppene «kategori 1., fjernet formuesskatt på arbeidende kapital er viktig»,
«kategori 2. og 3.», «kategori 4., 5. og 6» og «kategori 7, fjernet formuesskatt på arbeidende
kapital er mindre viktig».
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Resultatene fra denne undersøkelsen underbygger at tesen kjent som «The internal finance
growth theory» i litteraturen, også gjør seg gjeldende for bedrifter i Norge. Med andre ord:
Skatt forverrer problemet med tilgang til eksterne midler for bedrifter, der lånetilgangen er en
voksende funksjon av selskapets finansielle posisjon.
For småbedrifter som melder at det er viktig å fjerne formuesskatt på næringsinvesteringer
(kategori 1–3 i undersøkelsen), tyder undersøkelsene på at begrensninger i lånetilgang i
større grad påvirker deres aktivitet og investeringsplaner enn det gjør for bedrifter som ikke
anser redusert formuesskatt som viktig. Det indikerer at de i mindre grad evner å finansiere
aktivitet og investeringsprosjekter over egen drift, sammenlignet med bedrifter som ikke
anser formuesskatten som viktig å redusere. En annen måte å tolke disse funnene på er at
formuesskatten er mer problematisk for bedrifter som går dårlig enn for bedrifter som har god
lønnsomhet. I og med at kapital overordnet sett hentes ut av bedrifter for å betale eiernes
formuesskatt på deres investeringer i bedriften, er det ikke overraskende.

6.6 Formuesskattefordelen til utenlandske eiere

6.6.1 Utenlandsk eierskap i norske bedrifter og deres implisitte formuesskattefordel
I henhold til dagens skatteregler er utenlandske og offentlig eide virksomheter unntatt
formuesskatt. De er likevel pliktig til å betale formuesskatt på privateid næringsvirksomhet.
Dette delkapittelet tallfester størrelsen på utenlandskeide bedrifter, og videre synliggjør den
implisitte konkurransefordelen disse bedriftene oppnår som følge av at deres eiere er unntatt
formuesskatt. Analysen gir også anslag på skattefordelen for utenlandske selskaper av
redusert selskapsskatt, og en oversikt over hvor i landet disse bedriftene i hovedsak er
lokalisert.

Stipulering av formuesskatt på utenlandskeide bedrifter i Norge
Med visse forutsetninger er det mulig å beregne den øvre rammen for hvor mye formuesskatt
som ville blitt ilagt om alle disse utenlandskeide bedriftene var eid av nordmenn i
formuesskatteposisjon. Status for den enkelte utenlandske eiers private formue er ikke
tilgjengelig. Dermed er det – for enkelthets skyld – forutsatt at dagens bunnfradrag i formuesskatt ville blitt benyttet til å dekke privat formue, og at alle de utenlandskeide bedriftene gir
formuesskatteposisjon. Det er benyttet en formueskattesats på 0,85 prosentpoeng.
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Grunnlaget for formuesskatt for disse bedriftene er om lag 240 mrd. kroner, litt under
halvparten av den private næringsrelaterte formue eid av norske privatpersoner. Dersom alle
eierne hadde blitt ilagt formuesskatt, ville det gitt et skatteproveny på ca. 2 mrd. kroner.
Norsk næringsliv har med andre ord en konkurranseulempe, som følge av formuesskatten
alene, i denne størrelsesorden.

Metode og datagrunnlag
Aksjonærregisteret inneholder opplysninger som oppgavegiverne, det vil si aksjeselskapene,
selv har innrapportert per 31. desember 2014. Det kan forekomme feil eller ufullstendig
opplysninger. Endringer i aksjonærstruktur som er gjort etter 31. desember 2014 er ikke med
i uttrekket. Aksjonærregisteret er koblet opp mot regnskapstall for ca. 4 500 foretak med rent
utenlandsk eierskap. Etter rensking av datasettet sitter man igjen med om lag 4 350
observasjoner. Mange utenlandske bedrifter som eier i norske foretak organiserer seg på
omtrent samme måte. Det utenlandske selskapet eier et norsk holdingsselskap som igjen
eier alle norske interesser. Dersom virksomheten er av mindre kompleksitet og størrelse, eier
den utenlandske eieren gjerne et driftsselskap direkte. I tillegg til de heleide selskapene som
det er sett på i denne analysen, finnes det om lag 1 000 selskaper med utenlandsk
majoritetseierskap som ikke er inkludert.
Det er en rekke feilkilder når en jobber med å koble ulike datasett med begrenset kvalitet.
Det er gjennomført en rekke stikkprøver, samt testinger for å redusere graden av feil, men
noe avvik bør medregnes.

Tabell 5 Selskaper heleid av utenlandske aksjonærer etter omsetning. Tall for 2014.
Omsetning

Antall

Total omsetning

Skatt på resultat

Ingen omsetning

812

Under 10 millioner

1585

4 464

-466

10 til 50 millioner

855

21 790

50 til 100 millioner

368

100 til 500 millioner

Balansesum

Egenkapital

167 725

60 218

-245

26 062

8 010

-1 179

-108

35 945

9 192

26 370

276

-145

30 510

5 656

497

108 685

929

1 153

93 416

32 963

500 til 1000 millioner

104

75 131

414

2 761

94 777

26 776

Mer enn 1000 millioner

129

393 435

13 729

6 393

503 943

97 372

SUM

4 350

629 875

13 703

9 810

952 378

240 186

Kilde: NyAnalyse
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Aksjeselskapene fordeler seg geografisk, og etter omsetning, som vist i Tabell 6 og Tabell 7.
Alle regnskapstall er i millioner kroner.
Tabell 6: Selskaper heleid av utenlandske aksjonærer etter fylke. Tall for 2014.
Total
omsetning

Skatt på
resultat

Årsresultat etter
skatt

Fylke

Antall

ØSTFOLD

219

18 799

333

12 095

15 594

4 548

AKERSHUS

737

110 921

1 418

3 979

118 178

28 329

OSLO

1871

272 025

1 120

3 577

354 990

108 621

HEDMARK

112

4 786

75

-1 555

9 454

3 825

OPPLAND

43

3 799

39

24

2 864

903

BUSKERUD

205

19 024

214

-112

37 213

13 518

VESTFOLD

162

11 907

62

133

12 963

4 102

TELEMARK

52

4 250

28

62

2 658

862

AUST-AGDER

41

2 353

-10

34

4 413

926

VEST-AGDER

95

15 354

69

-18

16 436

6 264

ROGALAND

253

113 512

9 041

42

313 853

55 386

HORDALAND

153

17 337

15

307

17 982

5 369

SOGN OG FJORDANE

25

837

5

-88

614

-16

MØRE OG ROMSDAL

68

17 582

89

-671

17 631

4 732

SØR-TRØNDELAG

100

7 251

62

-1 234

16 728

536

NORD-TRØNDELAG

28

1 054

29

20

667

211

NORDLAND

48

3 820

43

107

3 369

833

TROMS

30

601

-13

-65

2 226

815

FINNMARK

23

365

8

20

250

48

UBESTEMT

84

4 185

76

34

4 261

352

SUM

4 350

629 761

12 703

16 691

952 346

240 164

Kilde: NyAnalyse
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Tabell 7 De største heleide selskapene etter fylke (omsetning over 100 mill. kr). Tall for 2014.
Fylke

Antall

Skatt på resultat

Årsresultat etter skatt

ØSTFOLD

26

16 799

314

701

9 610

3 453

AKERSHUS

151

100 592

1 451

3 581

82 330

18 097

OSLO

314

248 865

1 077

3 768

211 364

61 223

HEDMARK

10

3 880

70

-1 565

8 328

3 600

OPPLAND

8

3 472

40

75

1 976

615

BUSKERUD

32

16 158

112

447

12 011

3 690

VESTFOLD

30

9 909

57

188

10 587

3 194

TELEMARK

8

3 503

19

48

1 915

618

AUST-AGDER

5

1 854

-14

53

1 618

249

VEST-AGDER

17

14 166

69

-82

14 826

6 089

ROGALAND

61

110 405

11 564

2 745

285 395

44 720

HORDALAND

21

15 644

129

325

14 846

4 501

SOGN OG FJORDANE

4

625

2

-28

255

-8

MØRE OG ROMSDAL

13

16 603

-7

-319

15 497

3 814

SØR-TRØNDELAG

9

6 369

61

237

14 404

1 585

NORD-TRØNDELAG

5

854

28

72

394

104

NORDLAND

5

3 500

39

139

2 621

650

TROMS

2

440

1

-33

1 658

679

FINNMARK

1

102

4

11

54

18

UBESTEMT

7

3 405

53

-59

2 414

199

729

577 147

15 070

10 304

692 104

157 089

SUM

Total omsetning

Balansesum

Egenkapital

Kilde: NyAnalyse

Analysen peker på følgende forhold:
Utenlandske investorer eier primært foretak i og rundt de store byene. For de største
bedriftene finner man tilsvarende effekt som for totalen. Bedriftene konsentrerer seg i
næringsklyngene på Øst- og Vestlandet. I disse regionene spesielt møter norske eiere
utenlandske med bedre rammevilkår når det kommer til skatt. Funnene fra datasettet og
beregningene viser at mindre foretak utenfor de store byene har begrenset med tilgang på
utenlandsk egenkapital og direkteinvesteringer.
Til sammen omsatte 100 prosent utenlandskeide foretak for ca. 630 mrd. kroner i 2014. De
fleste og de største utenlandskeide foretakene ligger på Øst- og Vestlandet. Det fremkommer
av tabellen ovenfor at litt i overkant av 700 foretak har mer enn 100 mill. kroner i omsetning.
Disse foretakene står for over 90 prosent av omsetningen hos utenlandskeide foretak.
Mange av disse foretakene er konsernspisser for norsk virksomhet og eier igjen et mangfold
av andre norske selskaper. En betydelig andel av de største bedriftene er tilknyttet
oljeutvinning, noe som forklarer den høye skattebelastningen på de aller største foretakene.
Med visse forutsetninger er det beregnet at disse bedriftene er skjermet for 0,9–1,1 mrd.
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kroner i formuesskatt. Dette tilsvarer sammenlagt 10 prosent av bunnlinjen for disse
foretakene. Gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet etter skatt utgjør 7 prosent. Uten formuesskatt ville rentabiliteten bli redusert til 6,2 prosent.
Eierne av disse virksomhetene slipper en skatteregning på rundt to milliarder kroner som
følge av at de ikke er bosatt i Norge. Dette utgjør om lag 15 prosent av egenkapitalens
avkastning. Gunstig skattebehandling utgjør en vesentlig konkurransefordel for utenlandske
eiere. Ved å senke skattesatsen med ett prosentpoeng, sparer de utenlandske eierne noe
under 200 millioner kroner på selskapsnivå. Beregning er basert på resultater i 2014.
Gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet for året var på syv prosent for alle de utenlandskeide
foretakene.
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Formuesskatten gir konkurransefortrinn til utenlandske eiere!
Gründer har flyttet ut av landet. Neste FOU-satsing skjer ute.

Bionor Pharma er en FoU-bedrift som ble etablert i 1985 av Lars Høie. Firmaet forsker
og utvikler terapeutiske vaksiner for HIV og andre alvorlige virussykdommer basert på
immunterapi. Det går lang tid fra idé og til en eventuell kommersialisering og lansering
av produktet. Så lenge selskapet forsker og utvikler produkter, finnes det ikke inntekter
eller utbyttemuligheter. Likevel må bedriftens eier fortsatt betale formueskatt, basert på
forventningsverdien til firmaet. For Bionor Pharma er dette lite gunstig.
Formuesskatten betales kun av norske eiere. Dette er altså en skatt som utenlandske
firmaer som driver i Norge slipper unna, og som gir disse et konkurransefortrinn.
Med andre ord vil formuesskatten gi incentiver til å presse ut norsk eierskap fra
børsnoterte selskaper, noe som kan bety en reduksjon i verdiskaping og færre nye
arbeidsplasser. For bedrifter som Bionor Pharma, hvor mye av virksomheten er FoUbasert, bidrar formuesskatten til at risikoen for å utvikle nye ideer er større, i hvert fall i
Norge.
«Verdiansettelsen av aksjer i selskaper hvor verdiene er immaterielle, som forskning,
kunnskap og ideer, er helt avhengig av hva investorene til enhver tid tror at selskapet
kan få til. Eksempelvis var aksjen for Bionor Pharma kroner 3,30 i mai 2015, 2 kroner i
juli og 1 krone i august. Hva den er verdt 31. desember, er vilkårlig, men det avgjør
hva en eventuell formuesskatt ville blitt. Om grunnlaget for aksjeverdien hadde vært
200 millioner, ville det betydd 1,5 millioner i formuesskatt for et selskap som ikke tjener
penger, men som bruker 80 millioner på utvikling.
Forskningshorisonten vår er over flere tiår, ressursene som brukes er store, og
risikoen likeså. I den lange utviklingsfasen hvor forskningsselskapene går med store
underskudd og dermed ikke kan betale utbytte, blir de som har startet eller investert i
selskapet formuesbeskattet av forventningsverdiene. Dette tvinger norsk eierskap ut
av selskapene»
-Lars Høie, gründer av Bionor Pharma, utflyttet fra Norge, samtale med Mathilde
Fasting i Civita
Nå er Høie i gang med et nytt gründerprosjekt, men dette skjer ikke i Norge.
Som han selv sier, for Norge er det en ”lost opportunity”.
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6.7 Forslag til reform av formuesskatten – fritak for arbeidende kapital
Noe over halvparten av formuesskatten innkreves på næringsrelatert kapital i 2016, også
ofte omtalt som fritak for arbeidende kapital. Den resterende formuesskatten innkreves på
aktiva i privatøkonomien, i all hovedsak på primærbolig. Grovt sett halvparten av alle
formuesskattebetalende betaler formuesskatt kun på aktiva i privatøkonomien, men disse
står for under 20 prosent av formuesskatteprovenyet. Gruppen som betaler formuesskatt på
næringsrelatert kapital betaler om lag to ganger mer i formuesskatt på sine privatøkonomiske
aktiva enn gruppen som kun har formue i bank, bolig og andre privatøkonomiske aktiva.
Figur 32 viser fordelingen i betalt formuesskatt mellom de som kun har private aktiva og de
som også har næringsrelaterte aktiva, i det opprinnelige forslaget for 2015 fra Regjeringen. I
de vedtatte reglene for 2015 lå formuesskatten samlet sett om lag 1 mrd. kroner høyere, men
dette fordelte seg relativt jevnt på alle i formuesskatteposisjon.

Figur 32: Fordeling av formuesskatt 2015 på privat og arbeidende kapital med FIN-definisjon,
Solberg-regjeringens ikke-vedtatte budsjettforslag 2015, mrd. kr.
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næringsrelatert kapital
Formuesskatt på private
eiendeler betalt av personer uten
næringsrelatert kapital

Kilde: Finansdepartementet

Det faktum at de som betaler formuesskatt på næringsinvesteringer står for om lag 80
prosent av all formuesskatt, åpner for reformmuligheter i formuesskatten som vil kunne
motvirke store deler av de negative virkningene på verdiskaping som gjeldende formuesskatteregler har, samtidig som fordelingsprofilen i formuesskatten kan beholdes eller endog
styrkes.
Sverige praktiserte i 15 år, fra 1992 til 2007, en formuesskatt hvor det var fritak for formuesskatt på næringsrelatert kapital, mens det var formuesskatt på private aktiva. Bredden av
norsk næringsliv, representert ved Alliansen for norsk privat eierskap, har siden 2008 tatt til
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orde for at en liknende innretning av formuesskatten også blir innført i Norge. 44 Dette
forslaget har møtt motbør fra bl.a. fagfolk i Finansdepartementet, som har vært skeptisk til at
det ble gjort skille på finanskapital, hvor noe ble avkrevd formuesskatt mens annen
finanskapital går fri.
Under Finanskomiteen på Stortinget sin høring av statsbudsjettet 2016, fremmet Alliansen et
forslag om justert modell med fritak for formuesskatt på arbeidende kapital. Forslaget bryter
med gjeldende formuesskatteregler på flere området, og har fordeler som ikke tidligere er
blitt vurdert i den offentlige debatten om formuesskatten.
En formuesskatt med fritak for næringsrelatert kapital kan innrettes på flere måter. I
høringsbrevet foreslår Alliansen at følgende prinsipper legges til grunn:
-

Den operative definisjonen av arbeidende kapital som fritas for formuesskatt foreslås
utvidet til å inkludere all finansaktiva, herunder bankinnskudd eid av både juridiske og
fysiske personer. Det innebærer at gjenværende grunnlag for formuesskatt er private
realaktiva, dvs. primær- og sekundærbolig, fritidsbolig, private eiendeler som bil, båt,
campingvogn mv. og øvrig privat løsøre over et visst beløp.

-

Ved avgrensningen av arbeidende kapital legges det til grunn at aksjeselskap og
ansvarlig selskap kun eier eiendeler mv. som inngår i dets næringsvirksomhet, og
som dermed skal anses som arbeidende kapital. Fritaket kan dermed gjennomføres
ved at aksjer og andeler i selskap som driver næringsvirksomhet fritas i sin helhet for
formuesskatt. Dersom et selskap har eiendeler som ikke inngår i næringsvirksomheten, skal slike eiendeler skilles ut og inngå i eierens formuesskattegrunnlag.

-

For å motvirke tilpasninger, er en mulighet at formuesskatten endres til en bruttoskatt,
dvs. at det ikke gis fradrag for gjeld. En slik endring vil hindre at skattyterne ved hjelp
av gjeld reduserer formuesverdien av private realaktiva. Finansdepartementet kan,
om ønsket, gis oppdraget med å utrede om det er alternativer til brutto formuesskatt
som også motvirker tilpasningsmuligheter.

-

Det foreslås at bunnfradraget økes fra dagens nivå ved overgang til en bruttomodell,
for å sikre at formuesskatten ikke urimelig rammer de med stor gjeldsfinansiert
boligformue. Bunnfradraget vil da fungere som et sjablongmessig gjeldsfradrag.

SSB har på oppdrag av NHO regnet på virkninger av noen mulige innretninger av en
formuesskatt med fritak for arbeidende kapital, innrettet etter prinsippene over. Disse
modellene har klare omfordelende virkninger, selv om provenystørrelsen avhenger av valg

87

civ i ta -rapport

av satser og bunnfradrag. Dette skyldes at selv om grunnlaget snevres inn, er det likevel
sterkt korrelert med inntekt og formue. Provenystørrelse og fordelingseffekten av den foreslåtte modellen kan dermed tilpasses ved justering av satser og likningsverdi på aktiva og
bunnfradrag.
Figur 33 og Figur 34 viser fordelingsvirkningene av en slik modell, desilfordelt hhv. etter
inntekt og nettoformue, regnet på 2015-grunnlag, hvor det er godt samsvar mellom formuesskatt og både formue og inntekt. I 10. desil finner man personer med over 768 524 kroner i
inntekt og over 3 333 227 kroner i nettoformue.
I beregningene er det lagt til grunn:
-

Formuesskatt på brutto private realaktiva

-

Primær-, sekundær- og fritidsbolig inngår med 50 prosent av markedsverdi

-

Bil, båt, campingvogn og annet løsøre over 1 mill. kr. inngår til markedsverdi

-

Sats som i 2015, 0,85 prosentpoeng

-

Om lag 1,7 mill. kr. i bunnfradrag

-

Om lag 380 000 personer omfattet av formuesskatt, mot ca. 500 000 med 2015-regler

-

Ca. 3 mrd. kr. i proveny fra formuesskatt på private realaktiva

Figur 33: Ny formueskatt desilfordelt etter
inntekt

Figur 34: Ny formueskatt desilfordelt etter
nettoformue
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En modell med fritak for arbeidende kapital kan innrettes både med et lavt og et høyt
proveny fra formuesskatten på private realaktiva, relativt til hva disse aktivaene innbringer
med gjeldende regler. Det er også mulig å vri innretningen slik at de som har større private
realaktiva, dvs. i hovedsak primærbolig, vil betale en større andel, samtidig som bunnfradraget økes.
Relaterer man det til Figur 32 (som viser fordeling av formuesskatt i 2015 på private aktiva
og arbeidende kapital med Finansdepartementets definisjon), vil en slik innretning reelt
kunne redusere antallet som i dag kun betaler formuesskatt på private aktiva, og derved
også formuesskatten betalt av personer uten næringsinvesteringer. Samtidig vil formuesskatten vris for de som har næringsrelatert kapital, ved at det gis fritak for formuesskatt på
arbeidende kapital, samtidig som formuesskatten for mange av dem økes på deres private
realaktiva. Man kan si at formuesskatten vris fra et fokus i dag på sparing og investeringer til
å rettes mer inn mot privat forbruk.
I og med at formuesskatt på næringsrelatert kapital avvikles, medfører det en samlet
reduksjon i provenyinntektene fra formuesskatten. Det vil også gi en formuesskatt innrettet
mot den delen av kapitalbeskatningen som er svakest, den private eiendomsbeskatningen.
Finansaktiva, som det betales skatt på ved overskudd i det normale kapitalskattesystemet,
går fri.
En annen fordel ved et slikt system er at det sikrer at de som har store private realaktiva vil
betale formuesskatt på denne formuen. Med gjeldende regler er det mulig å redusere, eller
helt nulle ut, reell formuesskatteposisjon ved å gjeldsfinansiere investeringer med lav
likningsverdi sammenlignet med markedsverdi, primært eiendom. Fjerner man fradraget for
privat gjeld, vil man være sikker på at de som besitter verdifulle private realaktiva vil betale
formuesskatt på disse. En annen innretning, som nok er å foretrekke om det vurderes som
praktiserbart, er å beholde gjeldsfradrag i formuesskatten, men at skattyterens gjeld fordeles
forholdsmessig mellom privat og næringsrelatert bruttoformue, og hvor det kun gis fradrag for
gjeld som faller på privatformuen. En nyetablert husholdning med mye gjeld som bor i en
dyrere bolig, uten næringsrelaterte aktiva, vil da få fradrag for all gjeld, mens en husholdning
som har det meste av sin brutto formue plassert i næringsvirksomhet vil da kun få fradrag for
en andelsmessig mindre del av den private gjelden, noe som sterkt begrenser muligheten til
skattetilpasning.
I en ideell verden er det nok mange som har som førstevalg at formuesskatten ble avviklet.
Men siden det ikke virker politisk realistisk i løpet av de den forestående skattereformen, er
forslaget fra Alliansen klart å foretrekke fra et verdiskapingsperspektiv sammenlignet med de
vedtatte 2016-formuesskattereglene. En av de som har dette synet er professor ved NHH,
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Thore Johnsen. Hans vurdering av forslaget om å innføre fritak for formuesskatt på
arbeidende kapital, slik det er skissert i dette kapitelet er som følger:
Formuesskatten er en uheldig norsk særskatt for næringsvirksomhet og spesielt for oppstartsselskaper. Alliansens forslag er et godt ‘second-best’ alternativ til en fjerning av formuesskatten ved
å skjerme næringskapital og begrense skatten til konsumkapital. Forslaget har en heldig sosial profil
ved bruk av minstefradrag og i særdeleshet ved fjerning av gjeldsfradrag, som også begrenser
mulighetene for uønsket skattetilpasning. Samtidig demonstrerer dette gode forslaget at en full
fjerning av formuesskatten er det klart beste alternativet, siden forslaget vil gi et moderat skatteproveny og ha en ubetydelig utjevningseffekt.
Professor på NHH, Thore Johnsen i dialog med Villeman Vinje

Undersøkelse om formuesskatt som støtter opp under en modell med fritak for formuesskatt
på arbeidende kapital
Endres formuesskatten til å kun skattlegge private realaktiva, mens det gis fritak for formuesskatt på kapital og investeringer i næringsliv, kan en vente positive virkninger på verdiskapingen. En undersøkelse som støtter opp under dette, som er lite kjent, ble utarbeidet av
stiftelsen BedreSkatt i 2013. Den tok for seg verdiskapingsvirkninger av formuesskatt, basert
på svar fra 1 000 personer, hvorav 30 prosent representerte eier eller ledelsen i en bedrift.
Undersøkelsen ble gjennomført på BedreSkatt sine nettsider. Man kan derfor vente at
respondentene er mer opptatt av rammevilkår for verdiskaping, og mer negativ til formuesskatten, enn befolkningen generelt. Resultatene kan dermed ikke overføres direkte til hele
næringslivet. Men undersøkelsen viser likevel noen relevante prioriteringer som støtter de
andre funnene i rapporten.
Hovedfunnene var følgende:
-

1 av 3 bedriftseiere i undersøkelsen oppga å ha vurdert å selge bedriften pga.
formuesskatten.

-

1 av 3 bedriftseiere i undersøkelsen svarte at de har investert eller vurderer å
investere i eiendom på grunn av formuesskatten.

-

1 av 4 har vurdert å legge ned bedriften som følge av formuesskatten.

-

2 av 3 bedrifter ville økt investeringene ved fritak av formuesskatt på arbeidende
kapital.

Som Figur 35 viser, tror seks av 10 bedriftseiere at eiere og andre med formue, overinvesterer i bolig og eiendom for å redusere formuesskatten. Det støtter opp under den forventede virkningen om at formuesskatten fører til suboptimal kapitalplassering samfunns-
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messig når skattekilen er ulik på ulike aktiva. Med andre ord, dagens formuesskatt bidrar,
relativt sett, til overinvesteringer i eiendom, og mindre investeringer i næringsvirksomhet.
Figur 35: Vurdering av hvorvidt bedriftseiere og andre med formue overinvesterer i bolig og
eiendom for å redusere formuesskatt. Besvart av bedriftsrepresentanter.

Kilde: BedreSkatt/NyAnalyse

Prioriterer fritak for arbeidende kapital høyest
Blant bedriftseiere og personer med ledende stillinger, ønsker over halvparten å innføre fritak
for «arbeidende kapital» i formuesskatten. Som figuren under viser, er det 58 prosent av
bedriftssvarene som støtter dette som beste tiltak for næringslivet, noe som faktisk er en
høyere andel enn den som er for å fjerne hele formuesskatten. Dette kan ses på som god
støtte til skatteforslaget i denne rapporten.
Figur 36: Vurdering av hvordan innretning på formuesskatten kan bedres, besvart av
privatpersoner og bedriftsrepresentanter

Note: Flere svaralternativer mulig.
Kilde: BedreSkatt/NyAnalyse
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Fritak for arbeidende kapital i øker investeringene
Hvis formuesskatt på næringsvirksomhet ble avviklet, ville det ført til mer robuste og/eller mer
innovative bedrifter er hovedfunnet i Figur 37. Svarene til bedriftseierne/ledelsen indikerer at
to av tre bedrifter ville økt investeringene, og 38 prosent tatt ut mindre utbytte fra bedriften,
hvis formuesskatten på arbeidende kapital ble fjernet. Kun 6 prosent estimerer at nivået på
utbytte ville ha forblitt uendret, mens 2 prosent mener utbytteandelen, dvs. det private forbruket av bedriftens verdiskaping, ville økt.
Figur 37: Vurdering av egen bedrifts disponeringer hvis det ikke var formuesskatt knyttet til
næringsvirksomhet

Note: Flere svaralternativer mulig.
Kilde: BedreSkatt/NyAnalyse

Svarene i denne skatteundersøkelsen viser at det er betydelige utfordringer for bedrifter hvor
eiere betaler formuesskatt. Undersøkelsen tyder på at bedriftsinvesteringer kan øke ved
innføring av fritak for arbeidende kapital, slik det foreslås i denne rapporten. Bedriftene ville
da blitt mer robuste.

6.8 Fritak for formuesskatt på arbeidende kapital vil styrke norsk næringsliv
For norsk kapital og eierskap totalt sett vil en skattereform, basert på Scheel-utvalgets
samlede forslag, virke negativt. For de enkelte bedrifter og deres eiere vil verdiskapingsvirkningen være avhengig av hvordan de er innrettet og finansiert.
Scheel-forslaget fremmer forslag som drar i ulike retninger verdiskapingsmessig:
-

Reduksjonen i selskapskatten vil uten tvil virke positivt for både utenlandske og
norske bedriftseiere.
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-

Forslaget om å øke utbytteskatten til samme nivå som høyeste marginalskatt på
arbeidsinntekt, inklusiv arbeidsgiveravgift, vil uten tvil virke negativt for alle norskeide
bedrifter.

-

Formuesskatten inngår ikke i hovedreformen som Scheel-utvalget fremmer. Men
utvalget foreslår en provenynøytral omlegging av formuesskatten hvor alle aktiva, og
også gjeld, verdsettes likt, til 80 prosent av markedsverdi. Forslaget slår derfor ulikt ut
for ulike aktiva og bedrifter, avhengig av hvordan de er finansiert og investert.
Omleggingen vil være positiv for børsnoterte bedrifter, som er verdsatt til full
markedsverdi i dag, mens det slår negativt ut for bedrifter og aktivaklasser som reelt
er verdsatt med en større rabatt. Mange har også innrettet seg med mye
investeringer i eiendom, som tradisjonelt har vært verdsatt lavt i formuesskatten (men
hvor næringseiendom fra 2016 verdsettes til 80 prosent av markedsverdi), i
kombinasjon med gjeldsfinansiering, verdsatt til markedsverdi. Effekten er at mye
reell formue har fått en redusert eller ingen netto likningsverdi og formuesskatt.
Verdsettes gjeld likt som alle aktiva, vil reelle formuer synliggjøres, noe som vil bety
en vesentlig skjerping av formuesskatten for mange. Hvor mange det er, finnes det
ikke anslag på.

Samlet sett er det rimelig å hevde at endringene foreslått av Scheel-utvalget, om
implementert, vil svekke den samlede relative konkurranseevnen til norskeid næringsliv
versus utenlandsk eid næringsliv. I snitt er rundt 25 prosent av all verdiskaping i Norge utført
av utenlandskeide foretak. Konkurranseulempen norskeid næringsliv får i det innenlandske
markedet er derfor ikke triviell.
Regjeringen foreslår å redusere selskapsskatten med 5/7 av det Scheel-utvalget foreslår,
som isolert sett er mindre gunstig enn ved Scheel-utvalgets forslag. Men det at de ikke
skjerper samlet eierbeskatning av norskeide aksjeselskaper i forhold til 2015-nivået trekker i
positiv retning. Solberg-regjeringen har siden tiltredelsen vært klare på at de ønsker å
redusere formuesskatten, som de anser å ha negative virkninger på norsk eierskap og verdiskaping, og dette er også noe de har prioritert ved skattereduksjonene i budsjettene for
2014–2016. I selve skattereformmeldingen er Solberg-regjeringen uklare på hva de ønsker å
gjøre med formuesskatten, mens det som er nytt, er at det gis en positiv omtale av en
formuesskatt som innkreves på privatøkonomiske aktiva, men avvikles for næringsrelaterte
aktiva, også omtalt som arbeidende kapital.
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For å illustrere virkningene
Velger man en slik innretning, med fritak for formuesskatt

av

på arbeidende kapital i kombinasjon med Solberg-

overfor, og hvor stor be-

regjeringens forslag til skattereform, vil det i vesentlig grad

tydning

styrke rammevilkårene for verdiskaping for norskeide

formuesskatt

bedrifter og kapital.

ende kapital vil ha for

skattevalget

vi

står

en avvikling av
på

arbeid-

norskeide bedrifter, er det
gjennomført en beregning av noen av alternativene. Beregningene illustrerer hvordan ulik
beskatning, som følge av norsk og utenlandsk eierskap, påvirker evnen til å investere og
beholde arbeidsplasser i Norge fremover. Det er sett på utvikling over tid under dagens
skattesystem, og med de viktigste forslagene fra Scheel-utvalget. Disse eksemplene vil
naturlig nok være forenklinger under gitte forutsetninger, men de viser frem tydelige
forskjeller for norske og utenlandske eiere.
Det er tatt utgangspunkt i ulikheten ved norsk og utenlandsk eierskap for å vise ubalansen
ved reduksjoner i selskapsskatt, finansiert ved økt utbytteskatt. Formuesskatten er antatt å
ha 2015-regler, men det innføres en type "80-prosentregel" for eierskap i næringsvirksomhet
som gir lavere skattemessige verdier, skissert av Scheel-utvalget.
I den første illustrasjonen har to tidligere bedriftseiere bygget opp hver sin virksomhet.
Virksomhetene hadde ved inngangen av året begge en egenkapital på 50 millioner kroner,
men nå er begge virksomhetene blitt solgt.
Virksomhet A ble solgt til en nordmann, mens virksomhet B ble solgt til en utenlandsk eier.
Begge virksomhetene er i samme bransje og genererer lik avkastning på investert egenkapital. Eneste forskjell er ulik skattemessig behandling av eiere.
Som en forenkling hadde begge bedriftene ved transaksjonstidspunktet 50 ansatte. Det er
videre forutsatt at bedrifter i denne bransjen i gjennomsnitt trenger om lag én million kroner i
egenkapital per sysselsatt. Dette nøkkeltallet benyttes videre til å fremskrive koblingen
mellom egenkapitalutviklingen og endringen i ansatte.

Spørsmål 1: I stabile, gode tider, hvor stor konkurransefordel er det for en bedrift å ha en
utenlandsk eier fremfor en norsk?
Virksomheten genererer 13 prosent årlig, stabil avkastning på investert egenkapital før skatt.
Eierne krever i dette eksemplet en avkastning på 6 prosent etter skatt. Normalt vil 6 prosent
bli regnet som moderat avkastning, da eieren må kompenseres både for risiko og tapt
avkastning ved alternative investeringer.
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1) Dagens skattesystem
I denne illustrasjonen er det tydelig at den utenlandskeide bedriften bygger egenkapital
raskere enn den norskeide virksomheten. Den utenlandske eieren, som ikke har
formuesskatt, har dermed et lavere skattenivå. Virksomheten evner å bygge ny egenkapital,
og derved grunnlaget for sysselsetting og vekst. Den norske eieren møter et høyere
skattenivå. I denne illustrasjonen mister trolig den norske bedriften både vekstevne og
markedsandeler over tid til den utenlandske konkurrenten.
I løpet av 15-årsperioden stiger egenkapitalen og tilhørende sysselsetting med 87 prosent for
den utenlandskeide bedriften. For den norskeide bedriften stiger den kun med 14 prosent.
Med fast forhold mellom egenkapital og sysselsetting øker den utenlandskeide bedriften
antall ansatte fra 50 til 88, mens den norskeide bedriften kun øker fra 50 til 57 ansatte.
Endres forutsetningene i beregningen, endres resultatene, men dette eksemplet illustrerer at
beskatningen av eierskapet i dagens skattesystem kan virke negativt på balansen mellom
norskeide og utenlandskeide bedrifter, og at det gir norskeide bedrifter en konkurranseulempe.

Figur 38: Dagens skatteregler. Utvikling i egenkapital og evne til å sysselsette, stabil
avkastning og resultat. Estimert 2015–2030.
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Kilde: NyAnalyse
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2) Ved reform
Utviklingen for den norskeide bedriften forverres ytterligere med Scheel-utvalgets forslag der
eierbeskatningen øker betydelig. De store fordelene med redusert selskapsskatt får begge
bedrifter fordel av. Men samlet sett påvirkes konkurransen enda mer til fordel for den
utenlandskeide bedriften enn under dagens system. I det Scheel-baserte eksempelet øker
egenkapitalen og sysselsettingen med over 100 prosent for den utenlandsk eide bedriften
gjennom 15-årsperioden. Den norske virksomheten opplever en stabil utvikling i både egenkapital og sysselsetting i denne beregningen.
Videre legger man til grunn en langsiktig skattesats på 22 prosent for næringsvirksomheter,
samtidig som netto eierbeskatningen beholdes på 2015-nivå. Dette er innretningen Solbergregjeringen har foreslått, om man ikke antar endringer i formuesskatten fremover. Som i
Scheel-beregningen, gir det vesentlige, dog ikke like sterke, forskjeller mellom norsk og utenlandsk eierskap. I dette eksemplet øker egenkapitalen og sysselsettingen med 100 prosent
for den utenlandskeide bedriften i 15-årsperioden, mens den norske virksomheten får en 36
prosents oppgang i egenkapital og sysselsetting.
Regjeringens forslag til skattereform skaper dermed mindre forskjeller mellom norske og
utenlandske eiere, enn Scheel-utvalgets forslag.
Figur 39 Utvikling i egenkapital og evne til å sysselsette. Scheel-forslag og Solberg-forslag
med formuesskatt på arbeidende kapital

Kilde: NyAnalyse
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Gjør man samme beregning, hvor Scheel-beregningene beholdes, men hvor det forutsettes
at formuesskatten på arbeidende kapital avvikles ved Solberg-regjeringens reform, styrkes
konkurransesituasjonen for norskeide bedrifter i forhold til deres utenlandskeide konkurrenter, slik det er vist i Figur 40. Kapitalbasen og antall sysselsatte for den norskeide
bedriften øker fra 50 til 87 i dette regneeksemplet. Dette er klart bedre enn i beregningen i
Figur 39, hvor det fremdeles ble pålagt formuesskatt på arbeidende kapital og kapitalbasen
og antall ansatte vokste fra 50 til 68.

Figur 40: Utvikling i egenkapital og evne til å sysselsette. Scheel-forslag og Solberg-forslag
med avviklet formuesskatt på arbeidende kapital.

Kilde: NyAnalyse

Oppsummert
Formuesskatt på arbeidende kapital svekker norskeide bedrifters evne til å bygge kapitalbase, investere, innovere, ansette og vokse. Det gir over tid mindre robuste og omstillingsdyktige bedrifter og en relativt sett mindre norskeid kapitalbase som kan finansiere bedrifter.
Det bidrar også til å svekke den relative konkurransesituasjonen for norskeid næringsliv,
både i det norske markedet og internasjonalt.
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Formuesskatten er omstridt i den norske skattedebatten. Scheel-utvalget viste til at dagens
formuesskatteregler har store svakheter, og ikke burde videreføres med gjeldende innretning. Det har de rett i. Et godt alternativ som ivaretar verdiskapingshensyn, er en modell
med fritak for arbeidende kapital.
Velger man å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital og skjerpe formuesskatt på private
realaktiva, i kombinasjon med et høyere bunnfradrag i formuesskatten, vil det være en klar
forbedring av innretningen av formuesskatten, sammenlignet med 2016-reglene. Det vil
skjerme norskeid næringsliv for det meste av de negative verdiskapingsvirkningene av
dagens formuesskatteregler. Samtidig gjør det at formuesskatten fremdeles vil ha en omfordelende virkning. Innføres et høyere bunnfradrag i formuesskatten, noe som gir færre som
betaler den, er det også mulig å skjerpe de omfordelende virkningene av formues-skatten på
realaktiva betydelig, om det er ønsket.
Om beregningene
I disse illustrasjonene er hovedreglene i det norske skattesystemet (2015-regler) benyttet,
sammen med forslag fra NOU 2014:13. Utenlandske eiere vil bli beskattet for utbytte og
gevinstbeskatning etter lokale regler, i kombinasjon med det norske regelverket og skatteavtaler. Beskatningen av den utenlandske eieren avhenger av hvilke skatteregime vedkommende tilhører.
Det er lagt til grunn det provenynøytrale forslaget til Scheel hvor utbytteskatten økes fra
dagens 27 prosent til 41 prosent.

Formuesskatten er en særskatt på private norske eiere som forsterker økonomiske
nedturer
Formuesskatten er en særskatt som bare rammer norske private eiere, og har svært
uheldige effekter på hva det lønner seg å investere i for disse. Skatten vil forsterke den
nedturen vi står foran, i og med at eierne må betale formuesskatten selv i perioder der
bedriften går med underskudd…
Resultatet kan bli at vi om noen år har utrolig mange flotte leiligheter i byene, hytter og
stilige kjøpesentre, strålende kulturhus, men få norskeide private bedrifter som produserer
noe som kan skaffe landet valutainntektene og de arbeidsplassene vi trenger når oljen blir
en mindre inntektskilde for landet.
-Sjeføkonom Elisabeth Holvik, Sparebank 1 Gruppen,
fagtidsskriftet Samfunnsøkonomen nr. 5, 2015
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Erfaringen til Trolltech: Gründere taper på særnorsk formuesskatt
Gründervirksomhet bidrar til å skape arbeidsplasser og verdier i et samfunn. I tillegg
fremmer slik virksomhet et lands internasjonale konkurranseevne. Norge er avhengig
av nyskaping i en tid med omstilling. Derfor bør politikerne gi incentiver til mer
investering i gründervirksomhet. Fortsatt formuesskatt på arbeidende kapital i
næringslivet gjør det motsatte.
Trolltech er et norsk programvareselskap som ble startet i 1994 av Haavard Nord og
Eirik Chambe-Eng. I løpet av 15 år hadde selskapet vokst fra 2 til 250 ansatte. I 2008
ble selskapet solgt til Nokia for 850 millioner kroner.
Haavard Nord dro til USA i 2000 etter at det viste seg å være vanskelig å hente inn
penger til prosjektet i Norge. I USA fikk han samlet inn 8,4 millioner dollar fra
internasjonale miljøer. Verdsettelsen av firmaet var på dette tidspunktet 500 millioner
dollar. Til tross for lite lønn og lavt utbytte måtte eierne betale formueskatt. Nord løste
skatteproblemet ved å flytte til USA og videreutvikle selskapet der, mens Chambe-Eng
hadde 280 000 kroner i lønn og måtte låne penger for å betale skatteregningen i
Norge.
Formuesskatten må betales med utgangspunkt i firmaets forventede verdi. Det blir ikke
tatt hensyn til lavt utbytte, eller muligheten for at bedriften kan gå med underskudd
eller gå konkurs. Dette reduserer insentivene til å investere i gründerprosjekter. Det
øker i tillegg sannsynligheten for at man, slik som i Nords tilfelle, reduserer det norske
eierskapet i slike bedrifter. Spesielt i en periode hvor Norge har behov for innovasjon
og nye arbeidsplasser, kan det gi negative konsekvenser for den norske økonomien.

«Det å betale formuesskatt når man er gründer er som å betale skatt på lottogevinsten
idet man kjøper et lodd».
Eirik Chambe-Eng, gründer av Trolltech
”Det var absurd å betale formuesskatt som mine kolleger måtte låne penger til.
Risikoen for ikke å lykkes i markedet vi var i var svært høy, og sjansene for at vi ikke
skulle få det til, var reelle.”
-Haavard Nord, gründer av Trolltech
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Formuesskatten gjør eiendomsinvestorer av gründere og næringsdrivende
Slik formuesskatten er utformet i dag, er bolig og annen eiendom verdsatt lavere enn
eierskap i næringsvirksomhet. Dette fører til at mange investorer vrir investeringene
sine mot eiendom for å redusere skatten. Formuesskatten har en uheldig konsekvens
ved at den vrir investeringer vekk fra prosjekter som kan gi potensiell høy avkastning,
over mot eiendom som i mindre grad bidrar til verdiskaping. Det kan gjøre det
vanskeligere for oppstartsbedrifter å hente inn nødvendig kapital og bidrar til at mange
vellykkede næringsdrivende av skattegrunner investerer i eiendom istedenfor å bruke
midlene på å videreutvikle egen bedrift.
Et eksempel på dette er Haavard Nord, en av gründerne bak Trolltech. Han er, med
bakgrunn i egen kompetanse og erfaring fra å utvikle et vellykket IT-selskap, opptatt av
at verdiskapingen fremover vil skje i bedrifter som i dag enten ikke er skapt ennå eller
har én til to ansatte og har store utviklingsmuligheter. Disse store mulighetene kommer
med stor risiko, hvor faren for å tape alt man investerer er høyst reell. Nord har i dag
investeringer i gründerbedrifter, men disse er mindre enn han egentlig ønsker. I stedet
har han, grunnet innretningen av skattesystemet, valgt å investere store deler av
formuen sin i hus og hytter:
”Hadde det ikke vært formuesskatt, hadde jeg valgt å investere mye mer av pengene
mine i verdiskapende virksomheter, satt dem i arbeid”.
-Haavard Nord, gründer av Trolltech i samtale med Mathilde Fasting i Civita
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7. EGENKAPITALSTØTTENDE SKATTEORDNINGER FOR INNOVATIVE, UNGE
BEDRIFTER

Egenkapital øker bedrifters robusthet og er spesielt viktig i nedgangskonjunkturer, hvor
tilgang til ekstern lånekapital kan være vanskeligere, og bedrifter kan gå med underskudd. I
gode tider gir egenandel det enklere og tryggere å ekspandere og investere. Uavhengig av
konjunkturer er det derfor fordelaktig med skattevilkår som støtter opp om bedrifters
egenkapital. Tilstrekkelig egenkapital muliggjør et høyere investeringsnivå når det er gunstig,
og gjør det enklere å ri av utfordrende tider.
Det norske skattesystemet gir fordeler til gjeldsfinansiering over egenkapital. Isolert sett
bidrar det til et lavere egenkapitalnivå, og at bedrifter blir mindre robuste enn de ville vært
med likestilt skattebehandling av egenkapital og lånekapital. Scheel-utvalget fikk i oppgave å
vurdere hvordan gjeld og egenkapital kunne likebehandles, men endte ikke opp med å
fremme forslag som jevnet ut forskjellen, eller styrket den relative stillingen til egenkapital.
Regjeringen har heller ikke tatt tak i fordelene gjeld har over egenkapital. At hovedinnretningen i skattesystemet videreføres med fordeler for lånekapital over egenkapital, er
derfor i seg selv et argument for å innføre egenkapitalstimulerende tiltak ved den kommende
skattereformen.
Et annet argument for å innføre egenkapitalstimulerende skatteordninger, er at det er klare
tegn på at det for internasjonalt ambisiøse, vekstfokuserte og innovative bedrifter, gruppen
av bedrifter som har det største sysselsettingspotensialet hvis de lykkes, er markedssvikt.
Det er lønnsomt for samfunnet at slike bedrifter vokser frem, men risikoen for investorer er
stor, noe som demper kapitaltilgangen til dette segmentet av viktige bedrifter. Figur 41
beskriver inntektsutviklingen slike bedrifter ofte erfarer, med underskudd innledningsvis, ofte
omtalt som dødens dal, og hvem som finansierer de ulike utviklingsfasene bedriften skal
gjennom. I den innledende mest kritiske fasen er det primært forretningsengler og gründernes personlige formue og nettverk som finansierer underskuddperioden.
Som omtalt tidligere i rapporten, står et lite antall oppstartsbedrifter for en betydelig andel av
jobbskapingen for unge bedrifter. Risikoreduserende skatteregler ved investeringer i slike
ambisiøse bedrifter, vil gjøre at flere av dem vil klare seg gjennom den innledende inntektssvikten.
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Figur 41: Dødens dal og finansieringskilder gjennom livsløpet til en bedrift og bedriftens
inntektsposisjon

Kilde: ”EBAN toolkit”

Økt tapsavsetning ved realiserte tap
Ønsker man å redusere risikoen private investorer står overfor når de vurderer en
investering, er en måte det kan gjøres på å øke avskrivingen ved tap. Denne er i 2015 på 27
prosent, som kapitalbeskatningen.
I Tabell 8 er virkningen av å øke tapsavskrivningen ved tap illustrert ved en forenklet, tenkt
investering på 100. Det vesentlige er ikke eksakt hvilken satsforbedring som skal velges,
men å illustrere retningen av virkningene ved å justere skattesatsene. I dette eksemplet er
det forutsatt en investering som vurderes å ha 60 prosent sjanse for å gi en avkastning på
20, og 40 prosent sjanse for å gi et tap på 25. Med gjeldende 2015-regler er samlet forventet
avkastning negativ, -3,65 prosent. Dobles tapsavskrivningen, endres regnestykket. Forventet
mulig gevinst etter skatt forblir uendret, mens forventet mulig tap etter skatt reduseres, og
investeringen gir en samlet forventet gevinst på 3,1 prosent.
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Tabell 8: Forventet avkastning ved investering på 100, 2015-regler og ved et dobbelt
tapsfradrag

Mulige utfall

Sannsynlighet

Verdi

Sannsynlig avkastning
Avkastning Sannsynlig avkastning
etter skatt, ved dobbelt
før skatt
etter skatt, 2015-regler
tapsfradrag

A - Fortjeneste

60 %

120

20

14,6

14,6

B - Tap

40 %

75

-25

-18,25

-11,5

-3,65

3,1

Totalt
Kilde: NyAnalyse

Redusert beskatning ved realiserte gevinster
En annen måte man kan stimulere til økt egenkapitaltilgang, er å redusere beskatningen ved
realisert gevinst. Om vi benytter eksempelet over, og forutsetter at gevinst skattlegges med
halve kapitalskattesatsen fra 2015, bedrer det forventet avkastning fra -3,65 til -0,95.
Halvering av kapitalbeskatningen ved gevinst var ikke nok til å gi dette investeringseksempelet positivt utfall, men hadde man redusert den ytterligere, ville det gi gitt et positivt
resultat.
En fordel med å stimulere SMB-investeringer ved redusert gevinstbeskatning, er at skattereduksjonen kommer ved et positivt utfall for samfunnet, ved at bedriften har økt i verdi, noe
som normalt reflekteres i sysselsetting og aktivitet. Det gir helt sammenfallende insentiver for
investor og samfunnet.

Tabell 9: Forventet avkastning ved investering på 100, 2015-regler og ved halvert
gevinstbeskatning

Mulige utfall

Sannsynlighet

Verdi

Avkastning Sannsynlig avkastning
før skatt
etter skatt, 2015-regler

Sannsynlig avkastning
etter skatt, ved halvert
gevinstbeskatning

A - Fortjeneste

60 %

120

20

14,6

17,3

B - Tap

40 %

75

-25

-18,25

-18,25

-3,65

-0,95

Totalt
Kilde: NyAnalyse
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Både redusert beskatning ved realiserte gevinster i SMB-bedrifter og tapsfradrag
Størst effekt blir det hvis man kombinerer en reduksjon i gevinstbeskatningen med økt tapsfradrag ved realisasjon. Tabell 1 illustrerer en slik virkning ved å kombinere de to regelendringene illustrert over, ved både en dobling av tapsfradraget og en halvering av
beskatningen av gevinst. Fra en negativ forventet avkastning med 2015-regler på -3,65, gir
disse regelendringer økt forventet avkastning til 5,8.
Hovedpoenget med disse tenkte investeringseksemplene er å illustrere hvordan bedringer i
skattereglene ved tap eller gevinst kan endre forventet avkastning for en mulig investering.
Hvis slike risikoreduserende endringer gjennomføres, bør de eksakte størrelsene på
skatteinsentivene utredes. Selv med mindre risikoreduserende skatteregler enn hva som er
benyttet i disse eksemplene, vil insentivene for private investorer til å investere i fremtidens
næringsliv styrkes.

Tabell 10: Forventet avkastning ved investering på 100, 2015-regler og ved halvert
gevinstbeskatning kombinert med doblet tapsfradrag

Mulige utfall

Sannsynlighet

Verdi

Avkastning Sannsynlig avkastning
før skatt
etter skatt, 2015-regler

Sannsynlig avkastning
etter skatt, ved halvert
gevinstbeskatning

A - Fortjeneste

60 %

120

20

14,6

17,3

B - Tap

40 %

75

-25

-18,25

-11,5

-3,65

5,8

Totalt
Kilde: NyAnalyse

Motargumenter
Innføres det skatteordninger som reduserer risiko ved investeringer i mindre bedrifter, er et
motargument at forskjellige skatteregler kan skape uheldig kapitalallokering. I en ideell
skatte-verden med et rent skattesystem, stemmer det. Men det eksisterer flere motsvar til
denne innvendingen, om man tar utgangspunkt i det skattesystemet som har utviklet seg
over tid. Det norske skattesystemet er etter skattereformen i 1992 bygget på generelle regler,
men disse er supplert med en rekke unntak og særregler, innført for å ta hensyn til gode og
mindre gode interesser og interessegrupper. Innenfor et slikt skattesystem er det flere
argumenter for hvorfor det er riktig å stimulere kapitaltilgangen til ungt og mindre næringsliv:
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-

Kapitalmarkedet er ikke perfekt, som omtalt tidligere. Norske småbedrifter er primært
eiet av norske private eiere. Tilgang til egenkapital fra utlandet er begrenset, eller
ikke-eksisterende, for brede lag av norske bedrifter.

-

Egenkapitalmarkedet for ikke-børsnoterte bedrifter er mindre likvid og velfungerende
enn egenkapitalmarkedet for større børsnoterte bedrifter.

-

Scheel-utvalget har illustrert at globale bedrifter betaler klart mindre skatt enn
norskbaserte virksomheter. Selskaper som Google og Apple betaler ofte et par
prosent av sin fortjeneste i skatt, helt lovlig. Selv om redusert selskapsskatt er et skritt
i riktig retning, hjelper det i mindre grad når norskeid næringsliv ikke samtidig får
redusert eierbeskatning.

-

Det er en lang tradisjon for å støtte opp under utvalgt næringsliv eller sektorer, dvs. å
bruke skattesystemet til å gi støtte til ønsket aktivitet. Et eksempel på det finner man i
skattereglene for oljesektoren. Etter gjeldende regler gir friinntekten til oljeselskaper
fradrag for 5,5 prosent av investeringsutgiften i fire år. Regnet nominelt over friinntektsperioden på fire år, er den samlede friinntekten 22 prosent av investeringen.
Dersom skattegrunnlaget til et selskap er negativt, kan overskytende friinntekt
framføres med rentetillegg. Dersom friinntekten fjernes, vil nåverdien av skattefradragene reduseres vesentlig. Denne er av Finansdepartementet anslått å utgjøre
2,3 mrd. kroner i 2016, stigende årlig til 18,5 mrd. kroner i 2025.

En rekke OECD-land har valgt å innføre målrettede egenkapitalstimulerende skatteordninger. Slike ordninger kan innrettes på en rekke måter. I Sverige har man f.eks. valgt en
bred ordning ved å gi skattefradrag basert på investert beløp i kvalifiserte nystartede
bedrifter, i samme år som investeringen foretas. Man kan også målrette skatteordningene
mer mot de mest vekstfokuserte bedriftene. Det gir større virkning for et gitt proveny, og kan
gjennomføres på en rimeligere måte. Ulempen kan være at det virker investeringsvridende
og negativt for kapitaltilgang for vekstambisiøse selskaper som ikke kvalifiserer etter
kriteriene. Det kan tale for bredere innrettede generelle egenkapitalstimulerende støtteordninger, rettet mot alle unge bedrifter.
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8. INFLASJONSSIKRING AV KAPITAL – SKATT PÅ REALAVKASTNING
Scheel-utvalget gir en kort omtale av inflasjonssikring i kapitalbeskatningen. Avkastning lik
inflasjon på en kapitalbeholdning fører ikke til økt kjøpekraft, og Scheel-utvalget viser til at
det ideelt sett, fra et teoretisk grunnlag, burde være fritak for skatt på inflasjonssikring i
kapital-beskatningen. Praktiske utfordringer, etter Scheel-utvalgets syn, fører til at de
konkluderer med at man bør fortsette å skattlegge inflasjonssikringen i kapitalbeskatningen.
Denne konklusjonen er langt fra robust.
Figur 42 gir en illustrasjon av hvor stor betydning det over tid kan ha å skattlegge nominell
avkastning, om avkastningen kun tilsvarer inflasjonen, dvs. ikke øker kjøpekraften til kapitalbeholdningen. Beregningene i Figur 42 tar utgangspunkt i en avkastning lik inflasjonsmålet til
Norges Bank. Legger man til grunn skatteomleggingen som Scheel-utvalget foreslår i det
provenynøytrale forslaget, vil 10 mill. kroner uten skatt over 50 år øke nominelt til 34,4 mill.
kroner. Inflasjonsjustert vil realverdien forbli på 10 mill. 2016-kroner. Trekkes det derimot fra
selskapsskatt og eierbeskatning på dette beløpet, stiger beløpet på 50 år nominelt til 17,3
mill. kroner, som kun utgjør 50,4 prosent av realverdien av det investerte beløpet i 2016. Ved
en avkastning lik inflasjon, beslaglegger med andre ord staten over 50 år reelt halvparten av
en bedriftsinvestering.
Figur 42 Nominell verdi av 10 mill. kr som gir avkastning lik forventet inflasjon på 2,5 prosent
hhv. uten skatt og med Scheel-utvalgets forslag til skatteregler. 2016–2066
40 000 000
34 371 087

35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000

17 323 028

10 000 000
5 000 000
0

Nominell verdi ved avkastning lik inflasjon, uten skatt
Nominelle verdier ved avkastning lik inflasjon og Scheel-utvalgets skatteregler
Kilde: NyAnalyse. Det er forutsatt avkastning lik inflasjon, på 2,5 prosent, som utbetales fra selskapet til eier hvert
år, skjermingsrente i utbytteskatten på 1,0 prosent, selskapsskatt på 20 prosent og marginal eierbeskatning på
52,8 prosent.
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At den gjeldende kapitalskatten er uheldig innrettet, ved at den skattlegger kapital som ikke
gir realavkastning, har fått lite oppmerksomhet. Et unntak i nyere tid er professor ved BI,
Erling Steigum. I siste utgave av tidsskriftet Samfunnsøkonomen gir han en kommentar til
statsbudsjettet 2016 og skattereformen, og det at det innkreves skatt på inflasjonssikringsdelen av avkastning, er et av hovedemnene hans. Som han skriver:
Regjeringens nye skattereform er et viktig skritt i retning av å redusere skattekilene. Imidlertid har et
underliggende problem i kapitalskattreglene blitt mye mer synlig som følge av den store nedgangen i
langsiktige renter, nemlig at systemet virker konfiskatorisk: Selv mange med negativ realrente før
skatt, må betale inntektsskatt, selv uten å være i formueskatteposisjon. En naturlig måte å løse
problemet på er å innføre realrentebeskatning…
Beskatning av nominelle renteinntekter og annen nominell kapitalinntekt innebærer at skattereglene
fører til skatt på realinntekt av finanskapital selv om realinntekten er null eller negativ før skatt. Denne
konfiskatoriske effekten av skattereglene svekker sterkt insentivene til langsiktig sparing i finansobjekter (for eksempel pensjonssparing) og kan virke svært urimelig og urettferdig i lys av normen
om at inntektsskatt bør falle bort dersom realinntekten faller bort. Den reelle skattesatsen bør ikke
være større enn eller lik 100 prosent.

Erling Steigum underbygger sitt argument med Figur 43, hvor han har beregnet utviklingen i
realverdien til et bankinnskudd på 100 000 kroner ved utgangen av 2015 (år null) over de
neste 40 årene, hvis det antas at løpende renteinntekter settes inn på kontoen, og skatt på
renter trekkes fra kontoen. Det er antatt positiv realrente på 0,5 prosent i utgangspunktet
(representert ved null skatt-linjen), men beskatning av nominelle renteinntekter fører til
negativ realrente (både ved 22 prosent og 28 prosent skattesats).
Uten skatt vokser realverdien av innskuddet til 110 200 2015-kroner etter 20 år, mens
bankinnskuddet reduseres i realverdi, dersom skatten på alminnelig inntekt innkreves på
nominell avkastning. Dette er tilfellet ved både 22 og 28 prosent skattesats. Ved 28 prosent
skattesats er realverdien av de opprinnelige 100 000 kr. innsatt i år null redusert til 93 880
2015-kroner. Har man derimot et skattesystem med 25 prosent realrenteskatt, dvs. skatt på
avkastning etter inflasjon, øker verdien av bankinnskuddet.
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Figur 43: Utviklingen av realverdien av et bankinnskudd ved null skatt, 25 prosent
realrenteskatt og hhv. 22 og 28 prosent nominell skatt

Note: Beregningene antar 2,5 prosent inflasjon, nominell bankrente på 3 prosent, realrente før skatt på 0,5
prosent
Kilde: Erling Steigum, Samfunnsøkonomen nr. 5 2015

En mulig løsning
Flere forhold som Scheel-utvalget ikke har vurdert, taler for at inflasjonssikring i kapitalbeskatningen bør utredes grundig, og ideelt sett innføres om en slik utredning finner en
praktiserbar måte å innføre inflasjonssikring i kapitalavkastningen på.
Scheel-utvalget baserer i stor grad sine vurderinger på utredningene fra 1980-tallet, før
skattereformen i 1992. Skattesystemet vi nå har, hvor det bl.a. er innført utbytteskatt, gjør at
vurderingene fra 1980-tallet ikke lenger er like relevante. Scheel-utvalget mener også at fordi
rentenivået for tiden er lavt, har det mindre betydning å skjerme mot skatt på inflasjonssikring. Et motargument mot dette er at også avkastning trekkes ned ved lavt rentenivå, noe
som bl.a. reflekteres i diskusjonen om hvilken avkastning man kan vente at Statens
pensjonsfond utland vil ha de kommende år.
Et relativt enkelt alternativ som bør vurderes for å skjerme mot skatt på inflasjonssikring, er å
omdanne skjermingsrenten i utbytteskatten fra å ha som intensjon å skjerme avkastningen
på risikofri rente, slik målsetningen er i dag, til å ha som intensjon å skjerme investert
næringskapital i aksjeselskaper fra utbytteskatt på inflasjonssikring av kapitalen.
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Skjermingsrenten ble av Stoltenberg II-regjeringen definert ut fra en gjennomsnittlig rente på
statskasseveksel med tre måneders løpetid, og denne definisjonen benyttes fremdeles.
Bondevik II-regjeringen hadde foreslått å benytte renter med noe lenger løpetid, som ville gitt
en noe høyere skjermingsrente. For de ti første månedene i 2015 var skjermingsrenten fastsatt til å være 0,8 prosent, mens den for november og desember 2015 ble redusert til 0,5
prosent. 45 Med det lave rentenivået som for tiden råder, utgjør skjermingsrenten et moderat
fradrag. Hvis man følger opp forslaget med å basere skjermingsfradraget på inflasjonsnivået,
ville det økt. SSB anslår i Økonomiske Analyser 3/2015 en gjennomsnittlig inflasjon (KPI) på
2,1 prosent i 2015.
Et argument for et høyere nivå på skjermingsfradraget, er at måten det er innrettet på i dag
har klare struktursvakheter. Under høringen av Scheel-utvalgets forslag pekte flere av
høringsbrevene på at skjermingsfradraget er strukturert feil, ved at ubenyttet fradrag går tapt,
dersom aksjen realiseres eller selskapet avvikles.
Velger man å omdanne skjermingsfradraget fra å skjerme fra skatt på risikofri avkastning i
utbytteskatten til å skjerme for skatt på inflasjonssikringen av investert bedriftskapital, bør det
utredes om den samme intensjonen kan la seg realisere for enkeltpersonforetak. Disse har
normalt en mindre kapitalbeholdning, slik at skadevirkningen av at det ikke er inflasjonsskjerming ikke er beløpsmessig så stor som for aksjeselskaper, men prinsipielt er det ønsket
med inflasjonsskjerming for all næringskapital.
Selv om det teoretisk er riktig å skjerme inflasjonssikringavkastning fra skatt, dvs. kun
skattlegge realavkastning, vil en slik endring, om det innføres i personbeskatningen, kunne
ha en negativ virkning på fordelingsdebatten, slik den er pleid å bli ført i Norge.
Skattlegges f.eks. kun realavkastning av kapital med utbytteskatt, mens avkastning under
inflasjonsnivået ikke pålegges utbytteskatt, vil det gjøre at flere vil kunne bli anklaget for å
være personlige nullskatteytere. Reelt vil et uttak av kapital under inflasjon tære på oppsparte midler, og ikke reflektere en velstandsøkning, men i en fordelingsdebatt, hvor avkastningen måles nominelt, vil det kunne fremstå som ikke-skattet personlig inntekt. Den
personlig målte nullskatteyterdebatten vil bli ryddigere om en skjerming av skatt på
inflasjonssikring innføres på bedriftsnivå, ikke på personlig nivå.
Skulle en utredning av inflasjonsskjermingsfradrag ikke finne at det er praktiserbart å innføre
dette på bedriftsnivå, eller at det vektlegges også å skjerme mot skatt på inflasjonssikring til
kapital fra privatpersoner som ikke er investert direkte i bedrifter, er det viktig at mer
informasjon tilrettelegges for det offentlige ordskiftet om skattebidraget til de aller rikeste sin
kapital som er investert i bedrifter og arbeidsplasser.
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9. FORSLAG TIL EN VERDISKAPINGSFOKUSERT SKATTEREFORM

Etter skattereformen i 1992 har Norge grunnleggende sett hatt et skattesystem bygget på
gode prinsipper. Den største svakheten med skattesystemet er innretningen av kapitalbeskatningen, noe som bl.a. har vært pekt på av OECD ved deres regelmessige
gjennomganger av norsk økonomi, og av flere sentrale norske økonomer.
En hovedutfordring som har bygget seg opp over tid,
er at nivået på selskapsskatten har endret seg fra å

Det er nå en slående kontrast

være konkurransedyktig og lav internasjonalt sett

mellom kvaliteten på de ulike deler

etter 1992, til at den i dag er høyere enn hos våre

av vårt skattesystem.

handelspartnere, og kan bidra til at potensielle

Beskatningen av formue og

investeringer investeres i våre naboland og ikke i

eiendom har store svakheter.

norske bedrifter. Scheel-utvalget og Regjeringen har

-Daværende sentralbanksjef

fremmet forslag om et lavere nivå på selskapsskatten,

Svein Gjedrem

og de positive reaksjonene dette har fått fra
opposisjonspartiene, tyder på at denne svakheten i
kapitalbeskatningen vil bli rettet opp med den forestående skattereformen.

[Finanskriseutvalget] er enig i at
dagens skattemessige
favorisering av investeringer i
bolig har uheldige sider… Utvalget

En hovedutfordring i kapitalbeskatningen som derimot
ikke vil bli løst med Scheel-utvalget og Solbergregjeringens forslag til skattereform, er utfordringene
som følger av den betydelige forskjellen det kan være

tilrår derfor at beskatningen av
bolig bringes mer på linje med
skattleggingen av øvrige
formuesobjekter. En
skatteveksling, der økt skatt på

i beskatning av ulike formuesgjenstander og aktiva-

bolig brukes til å redusere andre

klasser. Dette er en forskjell som dels forsterkes med

skatter og avgifter, vil kunne gi

endringene foreslått av Scheel-utvalget og Solberg-

betydelige samfunns-økonomiske

regjeringens forslag til skatteendringer, f.eks. ved at

gevinster.

skatt på private aksjeinvesteringer foreslås økt

-Finanskriseutvalget

vesentlig sammenlignet med private renteproduktinvesteringer.
Et annet hovedproblem er de store skattefordelene som boliginvesteringer nyter godt av.
Både Skauge-utvalget, som utredet grunnlaget for skattereformen i 2006, og Scheel-utvalget
har pekt på at det er ønskelig med høyere beskatning av bolig og eiendom. Selv om det er
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ønskelig med økt beskatning av eiendom, gikk Scheel-utvalget kun overfladisk inn i emnet og
foreslo beskatning av utleie, som med gjeldende regler ikke skattlegges.
I dette kapittelet skisseres en reform med en vesentlig omlegging av hvordan eiendom
beskattes. Det foreslås et skifte bort fra dagens system med fokus på årlig beskatning av
beholdning av eiendom, over til et system basert på skatt på realisert gevinst ved salg av
eiendom, dersom gevinsten ikke reinvesteres i boligmarkedet. Deler av reformen kan
implementeres som del av skattereformen 2016–2018, mens andre deler bør utredes først,
og implementeres i etterkant.
Investeringer i boligsektoren støttes i dag også opp av andre gunstige skatteregler. Provenymessig er den fremste av disse den fordelaktige behandlingen av rentefradraget.
Ved en reform av hvordan eiendom beskattes, vil samlet beskatning av eiendom kunne økes
betydelig, sammenlignet med dagens skatteregler. Dette provenyet bør benyttes til å
redusere skatt på arbeidsinntekt og å fullføre et skifte hvor alt av kapitalbeskatning gjennomføres ved realisasjon, og hvor ordninger med skattlegging av beholdning av kapital opphører.
Et slikt skifte vil løse mange av problemene ved dagens formuesskatt og eiendomsskatt, ved
at det innkreves skatt, uten at det nødvendigvis er likviditet eller avkastning fra kapitalkilden.

9.1 Reform av skatt på bolig og eiendom

9.1.1 Rentefradraget
Scheel-utvalget foreslo å redusere den generelle inntektsskatten for både selskaper og
privatpersoner fra 27 til 20 prosent. En følge av at inntektsskatten reduseres, er at rentefradraget, både for selskaper og husholdninger, også reduseres, om lag med ¼ hvis inntektsskatten reduseres til 20 prosent. Solberg-regjeringen begrenser seg til en reduksjon til 22
prosent. 46
Fradraget for renteutgiftene i inntektsbeskatningen var i sin tid balansert skatteteknisk, ved at
husholdningene ble skattlagt for fordelen av å bo i egen bolig. Denne boligskatten ble avskaffet i 2005. Skatteteknisk, fra et symmetriperspektiv, er det derfor ikke lenger et grunnlag
for å gi fradrag for renteutgifter knyttet til lån til egen bolig. Denne problemstillingen var
Skauge-utvalget også inne på i forkant av at fordelsbeskatningen av å bo i egen bolig ble
fjernet. Skauge-utvalget skriver: 47
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Fordelsbeskatningen av egen bolig bør ses i sammenheng med fradraget for boliglånsrenter. I Norge
gis det ubegrenset fradrag for private gjeldsrenter. Prinsippet om symmetri i beskatningen tilsier at
avkastningen på all kapital blir skattlagt som inntekt. Begrunnelsen for det generelle rentefradraget er
at hoveddelen av private gjeldsrenter er knyttet til bolig, som fordelsbeskattes. Hvis inntektsbeskatningen av egen bolig avvikles (uten å erstattes med for eksempel en eiendomsskatt), vil det
faglige grunnlaget for (ubetinget) fradragsrett for private gjeldsrenter falle bort. I de fleste OECD-land
der en ikke har inntektsskatt på egen bolig (eller tilsvarende), er fradragsretten for private
gjeldsrenter avskaffet eller betydelig begrenset.

Den samme problemstillingen er et av hovedargumentene professor i skatterett ved
Universitetet i Oslo, Frederik Zimmer, fremmer for sitt ønske om å fjerne rentefradraget for
privatpersoner: 48

Jeg mener rentefradraget (for bolig- og andre forbruksrenter) er dårlig skattepolitikk fordi det gir
fradrag for utgifter som ikke er til inntekts ervervelse, i strid med et grunnleggende prinsipp i
skatteloven. Fradraget kan altså ikke begrunnes i de hensyn som bærer skattereglene.

Rent skattefaglig kan derfor rentefradraget reduseres, slik det følger av Scheel-utvalget og
Solberg-regjeringens sine forslag. Rentefradraget kan også avvikles, og inntektene kan
brukes til å redusere skatt på personinntekt.
Det er en del økonomer som i stedet for å fokusere på rentefradragets manglende betydning
i skattesystemet ved fradrag for inntekts ervervelse, hvor det mangler en motpost, mener det
viktigste er symmetri i skatt på renteinntekter og lån. Får man implementert et system som
sikrer at det kun er skatt på realavkastning, dvs. at det ikke skattlegges den delen av
renteinntekter som skal dekke at inflasjonen reduserer kjøpekraften av kapitalbasen, vil
effekten bli at det blir null, eller klart mindre, skatt på renteinntekter fra bankinnskudd enn
med dagens regler, avhengig av hva konjunkturen og rentenivået er. Ved innføring av kun
skatt på realavkastning, kan det, selv ved en viss vektlegging av symmetrisk likebehandling
av husholdningenes skatt på renteinntekter og rentefradrag, kunne rettferdiggjøres å avvikle
rentefradraget for husholdningene.
Ønsker man å prioritere full symmetrisk likebehandling av renteinntekter og rentefradrag, er
et alternativ til dagens innretning å avvikle både rentefradraget og skatt på renteinntekter for
husholdningene. Med husholdningsgjeld på et klart høyere nivå enn bankinnskudd, vil et slikt
skifte gi provenyinntekter som kan benyttes til å redusere skatt på arbeid og kapital og bidra
til å vri investeringer i mer i verdiskapende retning.

112

civ i ta -rapport

Proveny ved avviklet rentefradrag
Finansdepartementet anslo i 2010 at å avvikle rentefradraget for husholdningene, ville gitt en
provenyøkning som er moderat, rundt 20 mrd. kroner, ved en nedgangskonjunktur, eller
rundt 45 mrd. kroner ved mer normal konjunktursituasjon. 49 Økt gjeldsvekst for husholdningene trekker opp anslaget, mens faktorer som trekker det ned, er et lavere langsiktig
rentenivå globalt, og det at inntektsskatten er redusert fra 28 til 27 prosent. Ved 27 prosent
inntektsskatt i den rådende svake konjunkturen, er det anslått at rentefradraget utgjør rundt
23 mrd. kroner, og det ved et lavere rentenivå enn Finansdepartementet anslo at ville gjelde
ved en nedgangskonjunktur i 2010-anslaget. Det kan tale for et noe høyere provenyanslag
ved en bedre konjunktursituasjon enn anslått i 2010. En antagelse om et provenyanslag på
rundt 40 mrd. kroner ved avvikling av rentefradraget ved en normalkonjunktur, kan derfor
samlet sett være et rimelig anslag som heller i moderat retning.
I Scheel-utvalget og Solberg-regjeringens forslag er det lagt opp til at hvert prosentpoeng i
redusert rentefradrag, øker inntektene med om lag 800 mill. kroner. Det tilsvarer om lag 23
mrd. kroner ved en full fjerning av rentefradraget, dvs. et anslag i nedre sjikt av det tidligere
provenyrommet anslått av Finansdepartementet, og i tråd med nedgangskonjunkturestimatet.
Velger man å helt avvikle rentefradraget, og bruke inntektene til å ta ned inntektsskatten, kan
det argumenteres for at det riktige provenyestimatet er å benytte anslaget på provenyinntekter fra en normalkonjunktur. Reduksjon i skatt på inntekt, om lag 11 mrd. kroner per
prosentpoeng for personer, svinger provenymessig ikke så mye med konjunkturene som
provenyet av å avvikle rentefradraget. Baserer man seg ved et slik skatteskifte på anslag i en
nedgangskonjunktur, medfører det reelt en skatteskjerpelse når konjunkturene normaliseres.
Et annet forhold er at skattereformen Solberg-regjeringen har presentert gjennomføres
statisk. Det er ikke tatt hensyn til at lavere skattesatser øker aktiviteten i økonomien, og med
det, skatteinntektene. Det er heller ikke gitt at en slik omlegging gjennomføres når rentene er
lave. Dette taler samlet sett for at det er rimelig å legge til grunn en provenyøkning ut fra et
anslått normalrentenivå ved å avvikle rentefradraget, i denne rapporten grovt estimert til
rundt 40 mrd. kroner.

Redusert inntektskatt og rentefradraget
For bredden av personlige skatteytere innfører i praksis skattereforminnretningen Solbergregjeringen og Scheel-utvalget foreslår et klarere skille mellom skatt på personinntekt og
skatt for selskaper. Med 2015-regler er inntektsskatten for begge grupper 27 prosent, mens
det for en mindre andel personlige skatteytere i tillegg innkreves toppskatt. Solberg-
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regjeringen foreslår å redusere selskapsbeskatningen til 22 prosent, over samme basissystem som Scheel-utvalget utredet. Den effektive reduksjonen i skatt på personinntekt er
foreslått til 0,8 prosentpoeng, etter at det innføres en trinnskatt fra lave inntektsnivåer til å
erstatte toppskatten. Forslaget i denne rapporten er derfor at provenyet fra å avvikle
rentefradraget benyttes til å redusere skatter for privatpersoner.
Reduseres skattenivået flatt for personinntekt med om lag 40 mrd. kroner, gir det grovt
regnet, med en statisk tilnærming, hvor det ikke legges til grunn atferdsendringer, eller endret
aktivitet som følge av lavere skattesatser, om lag 3,5 prosentpoeng lavere skattesats for
personinntekter. Det er dette anslaget som er basisanslaget som benyttes videre i denne
rapporten. Figur 44 viser prosentreduksjonen i personlig inntektsskatt som gis ved et statisk
skifte

finansiert

av

avviklet

skjermingsfradrag

for

personinntekt

ved

«nedgangs-

konjunkturrente», nær det man har i dag, normalkonjunkturrente og en «høykonjunkturrente».

Figur 44: Skisse, mulig skattereduksjon i prosentpoeng for personinntekt ved skatteskifte mot
avviklet rentefradrag ved rente ved hhv. lavkonjunktur, normalkonjunktur og høykonjunktur.
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Kilde: NyAnalyse, egne beregninger

Beregningene i Figur 44 er provenynøytrale og statisk beregnet. Velger man en omlegging
med skattereduksjon, økes prosentreduksjonen som er mulig for personinntekt med 1
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prosentpoeng per 11 mrd. kroner i skattereduksjon, inntil man er nede på samme nivå som
man har redusert selskapsskatten til. Hvis man tar igjen nivået på selskapsskatten, kreves
det statisk beregnet nær 14 mrd. kroner i skattereduksjon per prosent redusert inntektsskatt
på både selskaper og privatpersoner.
Benyttes samme provenyramme i skattereduksjoner som Solberg-regjeringen foreslår, og
man isolert gjennomfører et skatteskifte hvor rentefradraget avvikles i bytte mot redusert
skattesats på personinntekter, kunne man i en normalkonjunktur ha redusert skattesatsen på
personinntekter og selskaper samlet med om lag 4,5 prosentpoeng.

Oversikt og oppsummering:
-

Rentefradraget for husholdningene utgjør en vesentlig stimulering av gjeld. Primært
går dette til finansiering av primærbolig. Skattestimuleringen av privat gjeld utgjør
grovt beregnet fra 20 mrd. kroner årlig i krisetider, rundt 40 mrd. kroner i normale tider
og opp mot 60 mrd. kroner ved en norsk og global høykonjunktur.

-

Rentefradraget for husholdningene er skatteteknisk ikke knyttet til fradrag for inntekts
ervervelse, og kan derfor enkelt skatteteknisk avvikles innenfor dagens skattesystem.
Det er derfor ikke behov for å gjennomføre en omfattende utredning av en ny
skattereform for å gjennomføre et slikt skifte, men det kan gjennomføres som del av
skattereformen Stortinget har til behandling.

-

Rentefradrag i næringsvirksomhet, som er koblet til inntekts ervervelse, er ikke koblet
til, og berøres ikke av, en avvikling av rentefradraget for privatpersoner.

-

Et skatteskifte med redusert inntektsskatt, finansiert av avviklet rentefradrag, vil over
tid ha mange positive virkninger på norsk økonomi.

-

Det vil bidra til mindre investeringer i privat eiendom og mer investeringer i
næringsutvikling.

-

Det vil dempe prisveksten for privateid bolig, spesielt i sentrale strøk. Det vil isolert
sett gjøre det rimeligere å komme seg inn på boligmarkedet.

-

Det vil bidra til lavere gjeldsopptak hos husholdningene.

-

Det vil styrke insentivet til å arbeide.

-

En skjerping av boliginvesteringer, kombinert med redusert skatt på inntekt, vil øke
omfordelingsvirkningene av skattesystemet.
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9.1.2 Større reform – gevinstbeskatning på primærbolig
Hva er problemet med gunstige skatteregler for primærbolig?
Formelt er det, med dagens skatteregler, gevinstbeskatning ved salg av primærbolig. Men for
de aller fleste er gevinst fra bolig skattefritt, som følge av unntaksregelen om at skatt ved en
gevinst fra boligsalg bortfaller hvis man har bodd i primærboligen i 12 av de siste 24
månedene.
Kapitalbeskatningen er generelt 27 prosent i 2015 for gevinst på kapitalgjenstander, men for
den aktivaklassen som det norske folk uten sammenligning har det aller meste av formuen
sin i, primærbolig, er det ingen skatt. Også hytter, eid over tid, kan selges skattefritt. En slik
forskjellsbehandling av ulike formuesgjenstander gjør at det som vil gi best avkastning før
skatt ikke nødvendigvis er det som gir best avkastning etter skatt. Virkningen fra et
samfunnsperspektiv er overinvestering i det som skattesystemet gir fordeler til, dvs.
primærboliger og hytter.
«Alle skal jo bo et sted» er et argument som er blitt benyttet mot argumentet om at skattesystemet fører til at husholdninger overinvesterer i eiendomsmarkedet. Og det er sant. Men
skattereglene fører relativt sett til en overinvestering i eiendom for husholdningene. I stedet
for å være fornøyd med nåværende bolig, er det skatteinsentiver for å oppgradere til noe
som er litt bedre. Dette er ingen kritikk av boligoppgraderinger som bedre dekker grunnleggende behov, som for eksempel et soverom til hvert av barna. Imidlertid er den samlede
virkningen at mange, av skattegrunner, velger å bo i en større bolig enn de ellers ville hatt,
eller å kjøpe seg en (større) hytte som de ikke ville gjort, uten et skattesystem som gir slike
sterke skatteinsentiver. Over tid vil et skattesystem som ikke gir kraftig stimulans til
investeringer i personlig eid bolig, kunne føre til at flere eier egen bolig. Det kan kanskje virke
kontraintuitivt, men en slik skatteomlegging vil føre til færre skattemotiverte eiendomsinvesteringer og lavere prispress i eiendomsmarkedet. Kombinasjonen av lavere skatt på
inntekt, og redusert prispress, vil gjøre at flere av dem som med gjeldende system sliter med
å komme inn på boligmarkedet vil klare det, kanskje ved at de kjøper en bolig som ved det
nåværende systemet holdes som utleieleilighet av skattegrunner. Det gir forutsigbarhet i
privatøkonomien for husholdningene å eie sin egen bolig, men gjeldende innretning av
skattesystemet er ikke den eneste måten et mål om høy andel eierskap av egen bolig kan
oppnås på.
Et argument for at det ikke bør være skatt på gevinst ved salg av primærboliger er at det
hindrer arbeidskraftmobilitet. Men andre ord, skatt på boligsalg kan hindre at folk flytter for å
begynne i en mer riktig og verdiskapende jobb, gitt deres ferdigheter. For å illustrere: For en
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familie på fire som har bodd i en fireromsleilighet over en god tid, som har steget i verdi,
kunne skatt på en gevinst ved salg gjort at de må nedgradere til en treromsleilighet ved
flytting. Får man som følge av dette et suboptimalt arbeidsmarked, med mindre arbeidskraftmobilitet, vil det svekke produktivitet og verdiskaping.
Men dagens fritak for gevinst på primærboligsalg er ikke den eneste måten man kan sikre at
folk ikke blir «låst» av skattegrunner til boliger de egentlig ønsker å selge på. I Sverige er det
gevinstskatt ved salg av primærbolig, men det er unntaksordninger for kapital som reinvesteres i boligmarkedet. Gevinst på bolig i Sverige skattlegges også noe lavere enn vanlig
kapitalgevinst, for å ta høyde for at deler av gevinsten ved boligsalg kan skyldes oppussing
og oppgraderinger av boligmassen.
Denne rapporten tar til orde for at man utreder et slikt system i Norge også, hvor gevinst fra
salg av primærboliger først skattlegges når gevinsten ikke reinvesteres i ny primærbolig. Det
vil kunne øke skattleggingen av primærbolig vesentlig, noe som det fra mange hold etterlyses tiltak for å gjøre, samtidig som denne skattleggingen først skjer når det er realisert
likviditet til å betale skatten. Dette er en fordel som systemer med beskatning av beholdning
av boligkapital, f.eks. ved årlig kommunal eller statlig eiendomsskatt eller formuesskatten,
ikke har. Med andre ord, en fornuftig skattlegging av gevinst fra primærbolig sikrer at det er
skatteevne.
I praksis vil skattleggingen ved et slikt system i stor grad inntreffe i de senere fasene av livet.
I etableringsfasen og frem mot midten av livet er det ofte hensiktsmessig å øke størrelsen på
primærboligen, mens man mot slutten av livet ofte reduserer boligstørrelsen.
Figur 45 viser husholdningenes formue og gjeld etter alder fra 20 til 90+ år. Gjennomsnittlig
realkapital er i all hovedsak primærbolig, som synker noe fra midten av livet. Skiller man ut
verdien av primærbolig, kan en vente at den faller noe mer enn samlet realkapital mot slutten
av livet, da det nok ikke er helt uvanlig å kjøpe seg en (større) hytte når økonomien bedres,
f.eks. ved at man realiserer verdier i primærboligen.
En omlegging til gevinstskatt på primærbolig vil reelt sett også medføre at arv av bolig igjen
vil bli skattlagt. Med Solberg-regjeringens avvikling av arveavgiften ble det helt skattefritt å
arve primærbolig. Innføres det gevinstbeskatning på primærbolig, vil arvinger som velger å
selge den arvede boligen, bli avkrevd gevinstskatt ved boligsalget. Velger de å selge sin
egen bolig, og flytte inn i den arvede boligen, blir det gevinstskatt på boligen de bor i ved
arvetidspunktet. Man kan også velge å ikke selge en arvet bolig eller hytte, men det medfører kun utsatt skatt. Over tid, i et multigenerasjonsperspektiv, vil de aller fleste boliger og
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hytter bli solgt. I mellomtiden vil arvede boliger som leies ut bidra til fellesskapet med skatt på
leieinntekter.
Legges skattesystemet om slik at gevinst fra primærbolig skattlegges, bør det utredes
hvordan ulemper ved et slikt system kan dempes. Et eksempel kan være folk som av privatøkonomiske eller personlige forhold ser seg nødt til å selge primærboligen, uten at de er i
stand til, eller at det passer, å kjøpe ny primærbolig i nær fremtid. Dette kan skyldes at parforhold avsluttes, arbeidsløshet eller midlertidig flytting til utlandet. En mulighet for å sikre at
personer i slike situasjoner ikke ufrivillig avkreves gevinstskatt, kan være opprettelse av
«Boligsparingskonto» i bankene, hvor gevinst fra primærboligsalg kan oppbevares uten at
realisasjonsgevinstskatt utløses.

Figur 45: Husholdningenes formue og gjeld. 2013

Kilde: Finanstilsynet og SSB

Hva er provenypotensialet ved gevinstskatt på primærbolig?
Det eksisterer relativt lite av utredninger som tar for seg større reformer av boligbeskatningen. Ved en reform av boligbeskatningen er det derfor naturlig at det gjennomføres
utredninger i forkant som bedrer faggrunnlaget. Inntektsgrunnlaget ved økt beskatning av
eiendom er også helt avhengig av hvordan den økte beskatningen av bolig innrettes.
Det er likevel mulig ut fra en overordnet tilnærming å skissere hva en gevinstbeskatning av
primærbolig vil kunne innbringe, over tid.
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Skattegrunnlaget
Ifølge folke- og boligtellingen 2012 (SSB) var det 2 130 000 bebodde boliger av typen
enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller boligblokk i Norge, hvorav 79 prosent eies og 21
prosent leies. Blant befolkningen over 45 år eier 92 prosent sin egen bolig, mens eierandelen
kun er 40 prosent for de unge mellom 18 og 29 år.
Beregningene under ser boligen som et konsumobjekt, og ser bort fra boliginvesteringer med
det formål å leie ut. Skattefordelen av bolig er inkludert i den årlige nominelle boligavkastningen. Den gjennomsnittlige årlige nominelle avkastningen på 2000-tallet har vært god,
selv inkludert boligprisfallet i 2008. Beregningene forutsetter at eiers kapitalstruktur består av
85 prosent gjeld og 15 prosent egenkapital. Justert for inflasjon (KPI) er årlig realavkastning
av å eie bolig beregnet til 4,7 prosent mellom 2000–2011. 50
Beregnet markedsverdi av primærboliger var ifølge SSB 4 400 mrd. kroner i 2013. Det var
rundt 290 000 sekundærboliger i Norge i 2013, til en samlet ligningsverdi på 303 mrd. kroner.
Siden sekundærboliger ble lignet til 50 prosent av markedsverdi samme år, innebærer dette
en samlet markedsverdi på sekundærbolig-formuen pålydende om lag 600 mrd. kr. Den
samlede boligformuen var dermed drøye 5 000 mrd. kr. dette året. 51 Fritidsboliger kommer i
tillegg til dette. 52

Figur 46: Sekundærboliger. Antall boliger og ligningsverdi. 2010–2013
Antall boliger

Ligningsverdi (mill. kr)
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Kilde: Skatteetaten/Finansdepartementet. Merk at sekundærboliger ble lignet til 50 prosent av markedsverdi i
2013, mot 40 prosent tidligere år.

Over tid består det langsiktige urealiserte skattegrunnlaget av avkastningen på alt av
eiendom. Boligmassen og verdien av denne vil endre seg over tid, og det kan ta en del år før
skatten realiseres. I det følgende antar vi at denne realisasjonsprosessen vil ta 50 år. I et
livsløps-perspektiv er det god grunn til å vente at en svært stor andel av skatten etter hvert
blir realisert, og det legges til grunn at 90 prosent blir realisert over livsløpet. Mange som
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arver familieboligen har allerede sin egen primærbolig, og overtakelse eller salg av denne vil
utløse skatt. Det er dermed spesielt i skiftet mellom generasjonene at det er plausibelt å
forvente realisasjon. Det er grunn til å vente relativt lav skatteinngang de første årene, mens
denne vil stige til potensialet over tid.
Beregningene under har et lav-, status quo- og høy–scenario for årlig realavkastning av
bolig. Nåverdien av skatt på gevinst ved salg av dagens boligformue under nevnte forutsetninger er 1 850 milliarder over generasjonen (50 år), eller 37 mrd. i årlig skatteproveny i
snitt mellom 2015 og 2065. Det er da lagt til grunn at 90 prosent av boligmassen selges over
tidsperioden. De boligene som ikke selges, vil gi en latent skatteregning. Det er også lagt til
grunn en kapitalskatt på gevinst fra bolig på 20 prosent.
Beregningen under inneholder ikke estimater på gevinstskatt på fritidsboliger. Ved en omlegging av skattesystemet til å skattlegge gevinst ved salg av primærbolig, er det naturlig at
gevinst ved salg av fritidsboliger også innføres. Uavhengig av om man velger det samme
systemet som det er for primærboliger, med utsatt skatt for salgsgevinster som reinvesteres i
ny fritidsbolig, eller om man velger vanlig kapitalbeskatning fra gevinst uten unntak, vil det gi
et skatteproveny ut over hva denne rapporten skisserer.
En større skatteomlegging som øker den reelle skatten på primærbolig, kan man vente at vil
redusere etterspørselen etter bolig som et investeringsobjekt. Det kan gi lavere avkastning.
Som et forsiktighetsanslag kan det derfor være fornuftig å legge til grunn et potensielt
skattegrunnlag rundt 30 mrd. kroner, tilsvarende lavalternativet med om lag 20 prosent
lavere verdistigning enn vi har observert den senere tid.
Selv om man legger til grunn lavalternativet med rundt 30 mrd. kroner i langsiktig skatteproveny fra gevinstskatt på primærbolig, medfører dette en vesentlig økning av skatt på
bolig, og det utgjør 5–6 ganger mer enn hva kommunene i 2015 er ventet å inndrive i
eiendomsskatt på primærboliger. Det er også vesentlig mer enn hva det er realistisk å innkreve ved en eventuell statlig eiendomsskatt. Grunnen er at skatteandelen kan være relativt
sett høy, siden den innkreves fra et likvid skattegrunnlag. Skatt på kapitalbeholdninger, som
ved årlig eiendomsskatt og formuesskatt, kan ikke basere seg på at det er likvid skatteevne,
noe som begrenser beløpet som reelt kan kreves inn før det skaper store problemer for dem
som ikke befinner seg i en likvid situasjon. Dette kan være minstepensjonister, eller det kan
være næringsdrivende som går med underskudd.
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Figur 47: Grovt estimert langsiktig årlig skatteproveny. Gevinst ved salg av bolig. 50-årssnitt.
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Kilde: NyAnalyse. Det er lagt til grunn reell avkastning på bolig på 3,9 prosent i lavscenarioet, 4,7 prosent i
mellomscenarioet og 5,5 prosent i høyscenarioet. 20 prosent skattesats innkrevd på 90 prosent av
primærboligene. Det resterende latente skattekravet inngår ikke i den illustrative provenyberegning, men over
lang tid vil også latent skattekrav bli realisert.

9.1.3 Et skifte bort fra skatt på kapitalbeholdning til kun skatt på realiserte verdier
Hovedregelen ved beskatning av kapital i dag er at det betales en andel skatt av realisert
gevinst ved salg av kapitalaktiva til fellesskapet. Denne skattesatsen er i 2015 27 prosent, og
foreslås av Solberg-regjeringen redusert til 22 prosent innen 2018. Etter skattereformen i
2006 betales det også utbytteskatt på avkastning over risikofri rente som overføres fra
bedrifter til eiernes privatøkonomi.
Utbytteskatten var effektivt sett på 20,2 prosentpoeng da den ble innført, som sammen med
daværende skattesats på 28 prosent, ga en effektiv skatt på avkastning over risikofri rente på
48,2 prosent for næringsinvesteringer. Det er ikke avklart hvilket samlet nivå, på privat hånd
for investeringer i bedrifter, vi vil ende på etter at skattereformen 2016–2018 er ferdig
innfaset, men ingen av partiene på Stortinget har varslet at de vil gå vesentlig bort fra dagens
innretning. Regjeringen foreslår å videreføre det samlede nivået på utbytteskatten i 2015,
dvs. kompensere med økt utbytteskatt når selskapsskatten går ned, men med det samlede
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nivå i 2015 av utbytteskatt og selskapsskatt liggende fast. Det er mest trolig at opposisjonspartiene vil legge seg på dette nivået, eller med en viss økning, f.eks. i tråd med Scheelutvalgets forslag.
I skattedebatten er det beholdningsbaserte kapitalskatter som gjennomgående er omstridte.
Ved siden av skatt knyttet til realiserte kapitalgevinster, har dagens skattesystem en skattlegging av beholdning av kapital, uten hensyn til om kapitalen skaper avkastning eller ikke.
Den årlige formuesskatten, og den kommunale eiendomsskatten, er de fremste eksemplene
på slik skatt på kapitalbeholdning. I tillegg er også dokumentavgiften, som innkreves på hele
verdien av en bolig som kjøpes, en beholdningsbasert skatt på kapital.
Figur 48 gir en oversikt over forventede skatter og avgifter for stat og kommune i 2015, brutt
ned på de viktigste skatte- og avgiftsartene. Samlede skatter i 2015 er anslått å bli 1 231
mrd. kroner. Formuesskatt og eiendomsskatt utgjør kun 1,7 prosent av skatter og avgifter,
eller rundt 2,5 prosent om man inkluderer dokumentavgiften.
Tilhengere av kapitalbeholdningsbaserte skatter viser ofte til at beholdning av kapital gir
skatteevne, fordi det er mulig å ta opp lån, og på den måten sikre likviditet til å betale disse
skattene. På kort sikt er det ofte, men ikke alltid, riktig (en næringsdrivende som sliter vil i en
nedgangskonjunktur kunne erfare at tilgang til ny gjeld er begrenset). Men over tid er
mulighet til å låne for å dekke skatt på kapitalbeholdning ingen god løsning, da en slik
innretning ikke reflekterer skatteevne, men et oppsett for beslaglegning av privat kapital.
Et slikt tenkt eksempel kan være en minstepensjonist som bor i et større hus, har en hytte

Forslaget i denne rapporten er at det

familien har eid over generasjoner og har noe

gjennomføres en skattereform hvor

penger i banken. Til sammen gir dette formues-

kapitalbeholdingsbaserte skatter og

skatteposisjon og eiendomsskatt. Hvis eiendom-

avgifter avvikles. En slik reform kan

mene er lokalisert i områder hvor eiendoms-

gjennomføres innenfor en ansvarlig

prisene ikke stiger, reflekterer ikke eiendoms-

ramme som øker samlet beskatning

skatten og formuesskatten en skatt på andel av

av privat eiendom.

urealisert gevinst. Hvis rentenivået er lavt, på
linje med eller lavere enn inflasjon, reflekterer ikke rentene bankinnskuddet gir, etter
kapitalskatt på rentene, en gevinst det er rimelig at det offentlige pålegger kapitalbeholdingsbasert skatt på. Ved et slik oppsett, som ikke er helt fremmed for en god del skatteytere,
virker kapitalbeholdningsbaserte skatter beslagleggende, hvis andre løpende inntekter ikke
er store nok til å dekke skattekravet.
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Figur 48: Påløpte skatter og avgifter til stat og kommune. Anslag for 2015. Mrd. kroner

Kilde: Prop. 1 LS (2015-2016)

9.1.4 Skisse til en fremtidig, samlet reform
Samler man enkeltforslagene for økt beskatning av eiendom, gir det både en vesentlig
provenyramme som kan finansiere ønskede skatteendringer, og en vesentlig samlet netto
økning av skatt på privat eiendom. Begge deler er ønsket.
I tillegg er det fordelaktig å styrke rammevilkårene for verdiskaping. Forslaget i denne
rapporten er derfor at selskapsskatten reduseres til 20 prosent, dvs. med 2 prosentpoeng
mer enn det Solberg-regjeringen legger opp til, fordi det er effektiv selskapsskatt som er
relevant. Norge har dårligere avskrivingsregler for næringsinvesteringer enn det våre naboland har, noe som gjør at effektiv skatt i Norge er om lag 2 prosentpoeng høyere enn f.eks. i
Sverige, gitt samme nominelle skattesats. Solberg-regjeringen foreslår en selskapsskatt på
22 prosent, som er det samme som i Sverige. Med utgangspunkt i effektive skattesatser må
norsk selskapsskatt ligge 2 prosentpoeng lavere, om man skal oppnå lik effektiv skattesats.
Senkes selskapsskatten, samtidig som samlet norsk skatt på eierskap holdes på 2015-nivå
eller økes, svekker det reelt den effektive konkurransesituasjonen til norskeid næringsliv. Det
foreslås derfor å avsette 2,5 mrd. kroner til å redusere satsnivået for utbytteskatten. Det vil
sikre at den relative konkurransekraften til norsk næringsliv ikke svekkes. Det settes også av
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1,5 mrd. kroner til å omdanne skjermingsfradraget i utbytteskatten til et inflasjonsskjermingsfradrag, men i mangel av offentlige anslag på dette er det et grovt anslag.
Mulige inndekningskilder (økte skatteinntekter):
-

Avvikling av rentefradraget for personlige skatteytere. Det tas her utgangspunkt i at
provenyvirkningen det gir ved en normalkonjunktur legges til grunn. Det er tidligere i
dette kapitelet grovt anslått til 40 mrd. kroner ved dagens rentenivå. Forutsettes det at
den skisserte skattereformen som Solberg-regjeringen har fremmet blir vedtatt,
reduseres provenyet til 35 mrd. kroner.

-

Innføre gevinstbeskatning på privatbolig som ikke reinvesteres i ny primærbolig, grovt
anslått til 30 mrd. kroner, ved 20 prosent skattesats.

-

Fjerne fradrag for personlige skatteytere som foreslått av Scheel-utvalget, men ikke
inkludert i Solberg-regjeringens forslag til skattereform, om lag 7 mrd. kroner.

Avvikling av skatt på kapitalbeholdning (reduserte skatteinntekter):
-

Avvikle den kommunale eiendomsskatten, om lag 5 mrd. kroner for husholdninger og
5 mrd. kroner for næringsliv.

-

Avvikle formuesskatten, om lag 12 mrd. kroner.

-

Avvikle dokumentavgiften, om lag 10 mrd. kroner.

Andre skatteendringer for å styrke rammevilkår for verdiskaping for norsk kapital (reduserte
skatteinntekter):
-

Redusere skattesatsen i utbytteskatten, 2,5 mrd. kroner.

-

Innføre inflasjonsskjerming i utbytteskatten, 1,5 mrd. kroner.

-

Redusere skatt på personlig inntekt, statisk med 3,3 prosentpoeng, 36 mrd. kroner.

I skissen til en skattereform som her gis, er tallgrunnlaget basert på Finansdepartementet og
andre offentlige kilder, og der det er mulig, med supplerende egne estimater. Unntaket er
avvikling av rentefradraget, hvor det er tatt utgangspunkt i provenyvirkningen ved en
normalkonjunktur. Det kan begrunnes ut fra at det er usikkert når en slik skattereform vil bli
gjennomført, og om man baseres seg på provenyvirkningen i et slik skatteskifte ved en
nedgangskonjunktur, medfører det reelt en skatteskjerping når økonomien bedres. Omlegg-
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ingen er videre skissert statisk. Det er gode argumenter for å innarbeide estimater på
dynamiske virkninger ved en slik større verdiskapingsstimulerende skattereform. Det gjøres
bl.a. i beregninger ved skattereformer fra finansdepartementene i våre naboland. Innarbeides
dynamiske virkninger, vil handlingsrommet for å gjennomføre en slik reform utvides. Det
anbefales at ved utvidet handlingsrom, benyttes dette innledningsvis til å redusere skatt på
arbeidsinntekt ytterligere.

Økte skatteinntekter
Gevinstbeskatning eiendom, moderat anslag
Rentefradrag avviklet, ved normalrente
Støtte Scheel-utvalgets forslag om avviklede
personfradrag
Sum

Mrd. kr
30
35
7
72

Reduserte skatteinntekter
Redusert skatt på personlig inntekt, ca. 2,7 prosent
Inflasjonssikring utbytteskatt
Formuesskatt, avvikles
Selskapsskatt 20 prosent, 2 prosentpoeng lavere enn
foreslått av Solberg-regjeringen
Redusert utbytteskatt
Dokumentavgift, avvikles
Eiendomsskatt, personer, avvikles
Eiendomsskatt, selskaper, avvikles
Sum
Sum omlegging, statisk beregnet

30
1,5
12
6
2,5
10
5
5
72
0

Kilde: Egne anslag
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10. KONKLUSJON OG FORSLAG TIL PRIORITERINGER VED EN
SKATTEREFORM

Regjeringens forslag til skattereform er et skritt i riktig retning ved at det bedrer insentivene
for å skape og arbeide. Men den verdiskapingsstimulerende virkningen er moderat og bør
forbedres.
Denne rapporten har fokusert på kapitalbeskatningen for norsk næringsliv.

Viktige anbefalingene og momenter ved en skattereform som denne rapporten tar til orde for:
1) Skattereformer bør baseres på at kapitalmarkedet ikke er perfekt. Alle lønnsomme
investeringsprosjekter, spesielt for unge og mindre bedrifter, finner ikke sin finansiering. Utenlandsk kapital er for mange bedrifter ikke tilgjengelig, og samlet skatt på
norsk eierskap har derfor betydning for aktivitet, innovasjons- og omstillings- og
overlevelsesevne for norskeide arbeidsplasser.
2) Den skattebaserte konkurranseulempen som norsk kapital og eierskap erfarer vs.
utenlandske aktører ved gjeldende regler, bør reduseres. Samlet kapitalbeskatning
ved utbytteskatt og selskapsskatt bør derfor ikke øke i forhold til 2015-nivå, slik
Scheel-utvalget tar til orde for, men heller reduseres.
3) En skattereform bør redusere det samlede skattenivået. Det gir økt handlingsrom til å
finne en fornuftig ny innretning av skattesystemet, uten at fordeler gitt til en gruppe,
innenfor tvangsrammen av en provenynøytral reform, behøver å finansieres av andre
grupper. En generell reduksjon av skattenivået må også sees i sammenheng med at
offentlige budsjetter er inne i en periode med overskudd, og at redusert skattenivå nå
– som i fremtiden kan reverseres – er en måte å spare til fremtidige generasjoner på,
slik også økt sparing i oljefondet er.
4) Scheel-utvalget foreslo å redusere selskapsskatten til 20 prosent, mens Solbergregjeringen foreslår å redusere den til 22 prosent. Det bør være et mål å ha lik effektiv
selskapsbeskatning som i Sverige. Scheel-utvalget estimerer at effektiv selskapsskatt
i Norge er om lag 2 prosentpoeng høyere enn hos våre naboland. Scheel-utvalgets
forslag om en selskapskatt på 20 prosent bør derfor følges.
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5) Legger man til grunn at kapitalmarkedet ikke er perfekt, følger det at formuesskatten,
som kun innkreves fra norske bedriftseiere og kapital, virker negativt på norskeide
bedrifter og investeringer i eksisterende og nytt næringsliv. Vektlegges verdiskaping,
bør formuesskatten avvikles i helhet, eller reformeres.
6) Det har vist seg vanskelig å avvikle formuesskatten, og ingen partier tar til orde for
det i inneværende stortingsperiode. Et forslag til en verdiskapingsfokusert omlegging
av formuesskatten som er klart å foretrekke over dagens formuesskatt, er å kun
innkreve formuesskatt på private realaktiva, mens formuesskatt på arbeidende
kapital, bankinnskudd og annen finanskapital avvikles. Det gir formuesskatt på private
realaktiva, som ofte er skattlagt svakt eller ikke i det hele tatt i den generelle
kapitalbeskatningen, mens finansaktiva, som gir avkastning, skattlegges ved kapitalbeskatningen. En slik omlegging kan gjennomføres som del av skattereformen 2016–
2018.
7) Beskatning av privat eiendom er lav og innrettet på en uheldig måte, og bør reformeres. En reformmulighet, som over tid vil kunne innbringe vesentlig mer i skatteinntekter fra privat eiendom, er et gradvis skifte fra å skattlegge beholdning av privat
eiendom (kommunal eiendomsskatt og formuesskatt) til å skattlegge realisert gevinst
på primærbolig som ikke reinvesteres i ny primærbolig. Hovedvekten av skattleggingen ved en slik omlegging vil skje ved arv eller når eldre velger å redusere
størrelsen på egen bolig.
8) Som en del av en reform av skattleggingen av primærbolig bør rentefradraget gradvis
avvikles.
9) De økte skatteinntektene fra privat eiendom bør brukes til primært å redusere skatt på
privatpersoners inntekt.
10) Ved skattlegging av kapital bør avkastning som kun reflekterer inflasjonsskjerming av
kapital ikke skattlegges. Et system som sikrer at det kun er realavkastning som
skattlegges, bør derfor utredes. En mulig innretning av skjerming av inflasjonssikring
for kapital investert i bedrifter kan være å omdanne skjermingsfradraget i utbytteskatten til å reflektere inflasjonsnivået. I tillegg bør det utredes hvordan kapital utenom bedrifter kan skattlegges kun på realavkastning.
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VEDLEGG

Ulike vurderinger om dynamiske skattevirkninger og proveny

Noen internasjonale vurderinger av dynamiske virkninger ved redusert skatt
I forslaget fra Scheel-utvalget er det estimert positive, dynamiske virkninger fra skattereform,
men disse virkningene er ikke innarbeidet i inndekning av skattereformen, noe Regjeringen
har fulgt opp. Ved denne forsiktige tilnærmingen skiller vi oss fra Sverige og Danmark, som
begge tar hensyn til dynamiske virkninger fra skatteforslag som delfinansiering ved større
skatteendringer. Man kan også observere forskjeller i hvordan de dynamiske virkninger
beregnes, med omfanget av positive utfall som inkluderes.
Den danske undersøkelsen, fra Skatteministeriet («STØV-modellen»), beregner effekten av
5 milliarder kroner i skatteletter gjennom senkning av innslagspunktet for toppskatt. 53 Virkningen av høyere arbeidstilbud anslås til 2,4 milliarder kroner, virkningen av yrkes- og
utdanningsvalg og arbeidsinnsats og arbeidskvalitet over lang tid, en generasjon, anslås
også til 2,4 milliarder kroner. Dertil kommer 1,2 milliarder gjennom mer momsinntekter.
Senkning av toppskattesatsen fra 14 til 10 prosent har omtrent samme effekter. Danskene
finner like store effekter fra langsiktig yrkesvalg og utdanningsvalg som av økt arbeidstilbud.
Dermed blir endringen i toppskatten selvfinansierende i modellen benyttet i Danmark. Det
finnes også skattestudier fra Storbritannia som viser gode effekter på lang sikt av ulike
skattereduksjoner, og i den pågående senkningen av den britiske selskapsskatten, anslår de
større dynamiske virkninger enn det Scheel-utvalget legger til grunn.
OECD har pekt på behov for analyser av de negative dynamiske virkninger av formuesskatten. I sin evaluering av økonomien til Norge i 2012 skrev de følgende:
«Investigate the impact of the wealth tax on effective tax rates, on tax avoidance and on incentives to
invest. Phase out or reduce the wealth tax if the growth-redistribution trade-off is too unfavourable
to growth».

Norske utredninger om dynamiske skattevirkninger
I anslagene på skatteendringer i behandlingen av de årlige statsbudsjettene er det benyttet
lite dynamisk tenkning, som følger naturlig av ettårige budsjetter. Metoden Finansdepartementet har benyttet frem til i dag, tilsier dermed helt moderate virkninger på provenyanslagene. Nå har det kommet flere studier de siste årene som ser på langsiktige virkninger
fra skattendringer.
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En utredning fra SSB støtter opp om dynamiske skattevirkninger tilknyttet skatt på arbeid
gjennom skattereformen 2004–2006. I en rapport som Statistisk sentralbyrå presenterte i
2008, kom det frem at det finnes store virkninger fra en dynamisk skattepolitikk. I SSBrapporten kom det tydelig frem at lavere skatt bidrar til økt arbeidstilbud, vekst og utvikling,
som innebærer at staten får skattepenger tilbake. Rapporten viste blant annet at de
skattereduksjonene som ble gitt for å tilnærme marginalskatten på arbeid og kapital gjennom
skattereformen i 2004–2006 har gitt langt høyere skatteinntekter tilbake enn forventet.
Skattereform av 2006 viser ifølge SSB til betydelige dynamiske effekter
Et publisert forskningsarbeid benytter LOTTE-Arbeid ved beregning av effekter fra skatteendringer i forbindelse med skattereformen i 2004–2006. Rapporten het ”MORE REALISTIC
ESTIMATES OF REVENUE CHANGES FROM TAX CUTS” (av Thor O. Thoresen, Jørgen
Aasness og Zhiyang Jia i SSB) og ble publisert våren 2008. Ifølge dagens modell, LOTTESkatt, ble provenyeffekten fra reformen i 2006 anslått til en samlet provenykostnad på 8,3
mrd. kroner. I den alternative LOTTE-Arbeid beregningen er bildet veldig annerledes:
Brutto provenytap
– Økt skatteinngang fra konsum pga. inntektseffekt
– Økt skatteinngang fra lønn som følge av økt arbeidstid
– Økt skatteinngang fra konsum som følge av økt arbeidstid
– Økt arbeidsgiveravgift som følge av endring i arbeidstid
= Netto provenytap

100 %
16 %
23 %
8%
10 %
44 %

8,3 mrd. kr
1,3 mrd. kr
1,9 mrd. kr
0,65 mrd. kr
0,8 mrd. kr
3,65 mrd. kr

Hovedfunn fra SSB analysen fra 2008 var at 56 prosent av skatteinntektene kom tilbake i
etterkant av Skattereformen 2004–2006. Det ble gitt ca. 8 mrd. kroner i skattelette på arbeid
(minstefradrag, toppskatt mv.). SSB-forsker Thoresen mfl. konkluderte med at 4,4 mrd.
kroner kom tilbake i skatteinntekter fra høyere arbeidstilbud og konsumvirkninger.
En annen studie på tema fra SSB i etterkant viser at staten kan få mellom 17 og 35 prosent
av skatteletter igjen gjennom effekt på arbeidstilbud, sysselsetting og konsum. Dette
underbygger hvor mangelfull statsbudsjettbehandlingen egentlig er med dagens praksis.
SSB skriver at «I forhold til en initial budsjettsvekkelse på 5 mrd. kroner kommer om lag 35
prosent tilbake til offentlig sektor når vi ser på budsjettbalansen de første årene.» Det kan
indikere at provenyanslagene på skattereduksjoner i Scheel-utvalgets rapport er langt
høyere i realiteten, spesielt når det vurderes over lengre tid.
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En viktig anbefaling
En arbeidsgruppe fra Finansdepartementet og SSB la frem en rapport i 2010 hvor de
anbefalte følgende: "Arbeidsgruppen mener at budsjettdokumentene bør inneholde analyser
av samlede virkninger av skatte- og avgiftsforslag, inkludert dynamiske virkninger…".
Det er å anbefale at dette arbeidet bør igangsettes og utredes nærmere, senest før
Statsbudsjettet for 2017 legges frem i oktober 2016.

Finansdepartementet tror på 20-30 prosent dynamisk effekt ved redusert formuesskatt
På et spørsmål om dynamiske effekter ved en reduksjon i formuesskatten, fra Arbeiderpartiet
høsten 2013, støtter Finansdepartementet at det finnes slike positive dynamiske virkninger
på økonomien og senere års skatteinntekter. De svarer tydelig at det vil komme
skatteproveny tilbake i etterkant av kuttet i formuesskatten, og anslår intervallet fra 10 til 30
prosent med spesifikasjon på den øvre delen i intervallet som en antydning.

Sitat fra Finansdepartementet høsten 2013:
"Departementet antar imidlertid at virkningen av redusert formuesskattesats isolert kan ligge
i den øvre delen av intervallet på 10-30 pst."
Legges et slikt øvre intervall til grunn, gir det følgende netto virkning ved avvikling av en
formuesskatt på 12 mrd. kroner (dvs. om lag 2015-nivå).
Beregning 1: 12 mrd. kroner x 0,7 (30 prosent korr. effekt) = 8,4 mrd. kroner i netto kostnad
av å avvikle formuesskatten
Beregning 2: 12 mrd. kroner x 0,75 (25 prosent korr. effekt) = 9 mrd. kroner i netto kostnad
av å avvikle formuesskatten
To enkle provenyberegninger: 25-30% dynamisk effekt ved fjernet formuesskatt
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Generelt antatt 20 prosent effektivitetstap av skatt
Generelt vil all skattlegging innebære et effektivitetstap ved at det vrir for eksempel
arbeidstilbudet eller sparingen, noe som isolert sett vil ha en negativ virkning på den
økonomiske veksten. I NOU 1998:16 skriver finansdepartementet følgende: ”Ulike empiriske
undersøkelser viser store forskjeller i anslagene for marginalkostnaden ved skattefinansiering. Det anbefales etter en samlet vurdering å benytte en skattekostnad på 20 øre
pr. krone”. Etter en nyere faglig revurdering i Finansdepartementet, er dette effektivitetstapsanslaget av skatt generelt uendret, på 20 prosent.

Rapporten er forfattet av Villeman Vinje, samfunnsøkonom i Civita.
Civita er en organisasjon med begrensede ressurser, og vi er ofte avhengige av ekstern hjelp
til kvalitetssikring. Under arbeidet med denne rapporten har en rekke personer blitt konsultert
eller intervjuet. I tillegg har NyAnalyse bidratt med utredninger. Vi er meget takknemlig for all
denne eksterne bistanden.

Konklusjoner som er trukket, og eventuelle feil og mangler som måtte forekomme, står for
forfatterens regning. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp og justere. Forfatteren kan kontaktes på vinje@civita.no.
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NORSK SKATTEREFORM

Kapitalbeskatningen i Norge bør fornyes, og de neste par årene skal det gjennomføres
en skattereform. Norsk kapital og bedriftseierskap er avgjørende for norsk næringsliv.
Spesielt gjelder det etablering og utvikling av unge og mindre selskaper.
I omstillingstider er det spesielt viktig at privat kompetanse og kapital kanaliseres
slik at de styrker konkurranseevnen, trygger eksisterende arbeidsplasser og bidrar
til at det skapes nye arbeidsplasser og næringer. Samlet skisserer denne rapporten
alternativer som vil gi norske bedrifter bedre konkurransekraft, omstillingsevne,
innovasjonsevne, investeringsevne og sysselsettingsevne enn med Solbergregjeringens forslag til skattereform.
Denne rapporten utgjør, sammen med Civita-rapporten ”Norske eiere”, og Civitanotatene ”Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte” og ”En politikk for
styrket gründer- og entreprenørskap”, et helhetlig prosjekt om norsk eierskap,
nyskaping, kapital og beskatning.
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