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Denne rapporten inneholder nytt kunnskapsgrunnlag til debatten om beskatning av 
næringsvirksomhet og norske eiere. Analyser av historiske skattedata på individnivå, 
koblet til deres eierskap i bedrifter, gir et utfyllende bilde av deres totale skatteinn-
betalinger og samfunnsbidrag. Svært få velstående mennesker i Norge ville vært 
nullskatteytere over tid, selv om formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital 
ble fjernet helt. Analysene viser at de velstående over tid betaler store skattebidrag, 
også i de få årene de eventuelt er nullskatteytere. Analyser av formuesskatten viser at 
den betalte formuesskatten er om lag uendret under Solberg II-regjeringen. I tillegg er 
skatt på personlig, norsk eierskap nominelt tidoblet etter skattereformen i 2006. 
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Introduksjon 

Denne rapporten inneholder nytt kunnskapsgrunnlag til debatten om beskatning av nærings-

virksomhet og norske eiere. Det er gjennomført analyser av historiske skattedata på individnivå, og 

dataene kobler skatteytere til deres eierskap i bedrifter, slik at vi får et mer utfyllende bilde av deres 

totale skatteinnbetalinger og samfunnsbidrag. 

Del I inneholder ny kunnskap om det utvidede samfunnsbidraget som personlige skatteytere i 

formuesskatteposisjon bidrar med. Ved å analysere skattestatistikk for årene fra 2005 til 2015, kan 

vi gi et bilde på hva skatteytere i formuesskatteposisjon, hvor formuen består av investeringer i 

næringslivet (såkalt arbeidende kapital), totalt sett bidrar med i skatt, både personlig og ved 

bedriftseierskapet. Analysene viser også hvor mange som er sysselsatt i bedriftene det er investert i. 

På denne måten kan vi belyse det totale samfunnsbidraget disse skatteyterne står for og hva deres 

investeringer i næringslivet betyr.  

Del II undersøker hvor mange velstående skatteytere som ville blitt personlig nullskatteytere om 

formuesskatten ble fjernet, når dette måles over tid. Når den enkelte skatteyters skatteposisjoner 

følges over tid, får vi et vesentlig lavere omfang på antallet personlige nullskatteytere, enn når dette 

måles i ett enkelt år. En vanlig årsak til å bli nullskatteyter i ett enkelt år, er at virksomhetene de eier 

har varierende resultater, og at de i enkeltår kan tape penger. Svært få velstående mennesker i 

Norge ville vært nullskatteytere over tid, selv om formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert 

kapital ble fjernet helt. Denne rapporten viser at de over tid betaler store skattebidrag, også i de få 

årene de er nullskatteytere.  

Del III presenterer annen informasjon som er relevant for debatten om formuesskatten.  Delen 

innledes med vurderinger fra OECD om skattegrunnlag, kapitalbeskatning og formuesskatt. 

Organisasjonens anbefaling er blant annet at formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital 

under alle forhold bør avvikles. Dernest presenteres statistikk og kunnskapsgrunnlag, primært basert 

på oppdaterte tallgrunnlag fra Finansdepartementet, slik at analysene, som stopper i 2015, 

kompletteres med de siste årenes utvikling. 
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Hovedfunn 

 

Samfunnsbidrag fra formuesskatteytere 

 I 2014 var det minst 800 000 sysselsatte årsverk i bedrifter med private eiere. Skatteytere som 

betalte formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital sto bak 57 prosent av årsverkene 

(460 000). De resterende årsverkene er knyttet til virksomheter som ikke har positiv formue, for 

eksempel en butikk som leier lokalet sitt og ikke har verdier i balansen som overstiger 

bunnfradraget. 

 Minst 110 000 personer betalte i 2014 formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital. 

Disse utgjør 2,9 prosent av alle skatteyterne det året. De hadde til sammen inntekt på 138,6 mrd. 

kroner, noe som utgjør 8,1 prosent av inntekten til alle personlige skatteytere som er registrert i 

BI’s database, som til sammen utgjør 1 720,2 mrd. kroner. Til sammen betalte personene som 

betaler formuesskatt på arbeidende kapital også 50,6 mrd. kroner i direkte inntektsskatt, noe 

som utgjør 11,6 prosent av det alle personlige skatteytere til sammen skattet.1 

 Andel av formuen som består av næringsinvesteringer stiger med størrelsen på formuen. 

Skatteytere som har en netto likningsformue på over 100 mill. kroner, har 93 prosent av formuen 

investert i næringsrelatert virksomhet. 

 Det gjennomsnittlige skattebidraget fra alle skatteytere er 114 707 kroner i 2014. 

 Det samlede samfunnsbidraget fra personer med positiv likningsformue inkluderer 

skattebidraget fra bedriften gjennom selskapsskatten.  

o I gruppen med likningsformue mellom 1 og 10 mill. kroner er det gjennomsnittlige 

samlede skattebidraget per skatteyter på minst 417 400 kroner totalt, hvorav 

inntektsskatt utenom formuesskatt utgjør 70 prosent, fulgt av selskapsskattebidraget på 

23,4 prosent. 

o Det gjennomsnittlige samlede skattebidraget per skatteyter i gruppen med netto 

likningsformue mellom 10 og 50 mill. kroner, er minst 1 300 900 kroner, hvor 

inntektsskatt utenom formuesskatt utgjør 47,3 prosent, tett fulgt av 

selskapsskattebidraget på 42,3 prosent.  
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o I gruppen med netto likningsformue mellom 50 og 100 mill. kroner, er det 

gjennomsnittlige samlede skattebidraget minst 4 086 400 kroner, hvor 

selskapsskattebidraget utgjør hoveddelen med 55,9 prosent, etterfulgt av inntektsskatt 

utenom formuesskatt på 27,5 prosent.  

o I den øverste netto likningsformuesgruppen over 100 mill. kroner er det gjennomsnittlige 

utvidede skattebidraget minst 12 588 000 kroner. Også her er selskapsskattebidraget 

hoveddelen, med 56,8 prosent, etterfulgt av formuesskatt på næringsrelatert kapital 

med 23,6 prosent og inntektsskatt utenom formuesskatt på 17,8 prosent. 

 

 

Personlig nullskatteytere og formuesskatt 

I samfunnsdebatten blir det ofte hevdet at en fjerning av formuesskatten vil bety at mange 

mennesker vil slippe å betale personlig skatt og bli «nullskatteytere». Det er, naturlig nok, de 

eventuelle personlige nullskatteyterne blant de aller rikeste som fanger mest interesse i debatten, 

selv om omfanget av nullskatteytere er vesentlig større blant personer med lave inntekter. 

Finansdepartementet har ved flere anledninger beregnet hvor mange som ville blitt nullskatteytere i 

ett enkeltår ved endringer i formuesskatten. I denne rapporten analyserer vi hvor mange som forblir 

nullskatteytere over tid ved en eventuell avvikling av formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert 

kapital. Årsaken til at dette er relevant her, er at det politisk er en debatt om formuesskatt på 

arbeidende kapital, ikke om formuesskatt på annen kapital. 

I et enkeltår kan det være mange forhold som fører til at en person ikke betaler personlig skatt, uten 

at det betyr at personen er nullskatteyter. En vanlig grunn er at de eier en bedrift som taper penger 

og ikke har overskudd til å betale skatt av, eller at de har en virksomhet som har gått med store 

underskudd som de skattemessig kan fremføre når virksomheten begynner å tjene penger igjen. 

Virkningene av en avvikling av formuesskatt på arbeidende kapital bør derfor analyseres i mer enn 

ett enkeltår. Skulle det vise seg at mange skatteytere med formue ville slutte å betale personlig skatt 

over tid, vil nullskatteyterargumentet være gyldig. Vi ville ikke hatt et rettferdig og godt skattesystem 

dersom mange med formue slapp unna personlig skatt. I motsatt fall, dersom nullskatteyter-

posisjonen kun er midlertidig grunnet naturlige kortvarige forhold, vil argumentet ha redusert 

gyldighet, forutsatt at de betaler annen skatt.  
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Ved å benytte Handelshøyskolen BI’s database over historiske skattetall fra 2005 til 2015, er det 

analysert hva som ville skjedd i denne perioden, dersom formuesskatt på arbeidende kapital hadde 

vært avviklet. Vi spør om følgende: Hvor mange identifiserte personlige nye nullskatteytere ville 

denne skatteendringen resultert i, og i hvor mange år i perioden ville disse vært nullskatteytere? Er 

det mulig for en formuende enkeltperson å slutte å betale personlig skatt i mange år etter hverandre, 

dersom formuesskatten på arbeidende kapital avvikles? 

I analysen fremkommer blant annet dette:  

 Hvis vi setter som krav til å være nullskatteyter at skatteytere skal ha netto likningsverdier på 

over én million kroner og ikke betale skatt av andre inntektskilder, vil 21 892 skatteytere være 

nullskatteytere i ett av de 11 årene i perioden fra 2005 til 2015. Gjentagelsesfrekvensen er 

relativt lav. 6 624 skatteytere er i denne skatteposisjonen i to år. For årene tre til og med syv i 11-

årsperioden er andelen henholdsvis 2 936, 1 304, 582, 223 og 92 personer. For de siste tre årene 

i perioden er det registrert under 25 tilfeller registrert samlet sett.  

 Det var 179 skatteytere som mellom 2005 og 2015 betalte én million kroner eller mer i 

formuesskatt på næringsaktiva, og samtidig ikke bidro med annen skatt, i ett enkeltår i løpet av 

hele 11-årsperioden. 59 av de 179 betalte ikke annen skatt i to år i løpet av perioden. Deretter 

var antallet mindre enn den minste analyseenheten som er mulig å bruke, det vil si at det var et 

sted mellom én og 24 skatteytere som var nullskatteytere i tre, fire eller fem enkeltår i 11-

årsperioden. Ingen betalte kun formuesskatt på arbeidende kapital som eneste skattebidrag i 

seks eller flere år i 11-årsperioden fra og med 2005 til 2015.  

 Disse 179 personene, som i ett enkeltår eller mer i løpet av 11-årsperioden kan defineres som 

personlige nullskatteytere, bidrar imidlertid til samfunnet ved sitt bedriftseierskap. Justert for 

eierandelen de enkelte har i sine ulike selskaper, står hver enkelt, i året de ikke betaler annet enn 

formuesskatt, i gjennomsnitt bak minst 110 arbeidsplasser i bedrifter som betaler minst 9,8 

millioner kroner i selskapsskatt og minst 55,2 millioner kroner i lønn, noe som både skaper et 

livsgrunnlag for de ansatte og ytterligere skatteinntekter for det offentlige. Selskapsskatten er i 

snitt 2,3 ganger høyere enn hva formuesskatten i snitt er per skatteyter.  

 Det er i tillegg gjort ulike analyser av nullskatteytere, ved at krav og inndelinger er endret.  
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Annen relevant informasjon for formuesskattedebatten 

 OECDs vurdering er at en kapitalbeskatning med brede grunnlag, herunder beskatning av 

kapitalgevinster, i kombinasjon med en god innretning av skatteregler for arv og 

generasjonsskifter, gjør det overflødig i tillegg å innkreve formuesskatt på toppen av dette. En 

bred kapitalbeskatning er å foretrekke fremfor formuesskatt.  

 OECDs klare anbefaling er at formuesskatt ikke innkreves på arbeidende, næringsrelatert kapital, 

uansett. Det er primært basert på at formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital etter 

deres oppfatning har negative virkninger på verdiskaping og effektivitet i økonomien. 

 Betalt formuesskatt totalt estimeres av Finansdepartementet til å utgjøre litt over 14 mrd. kroner 

i 2019. Det er nominelt marginalt høyere enn nivået da Stoltenberg -regjeringen gikk av i 2013. 

Sett under ett er den betalte formuesskatten om lag uendret under Solberg-regjeringen. Etter 

regjeringsskiftet har det blitt vedtatt 6,9 mrd. 2019-kroner i redusert formuesskatt ved 

regelendringer, beregnet av Finansdepartementet, uten at det har ført til en reduksjon i den 

betalte formuesskatten. Det foreligger ingen analyse fra myndigheter eller akademia som 

forklarer hvorfor reduksjoner i formuesskatten på papiret ikke har ført til tilsvarende reduksjoner 

i den betalte, reelle formuesskatten. 

 Tre forhold kan muligens forklare hvorfor den betalte formuesskatten er om lag den samme, selv 

om det er gitt lettelser. Formuesskattegrunnlaget for primærboliger blir automatisk justert i takt 

med SSBs målinger av gjennomsnittsprisutviklingen for boliger på kommunenivå. Når 

boligprisene har økt, økes grunnlaget automatisk. I tillegg er likningsgrunnlaget for 

næringseiendom skjerpet betydelig, for det første ved mindre rabatter, og for det andre gjennom 

et lavt rentenivå som virker inn på verdsettelsen. 

 I de senere årene har det også vært en økning i betalt formuesskatt på næringsinvesteringer. 

Betalt formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital har økt fra 6,7 mrd. nominelle kroner 

i 2013 til om lag 8,0 mrd. kroner i 2019. 

 Skatt på personlig, norsk eierskap er nominelt tidoblet etter skattereformen i 2006. Mens 

formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital utgjorde 2,2 mrd. kroner i 2005, samtidig 

som det ikke var utbytteskatt, har reell personlig beskatning av eierskap og investeringer i 

næringslivet økt til om lag 23,5 mrd. kroner i 2019. Av dette utgjør utbytteskatt om lag 15,5 mrd. 
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kroner. Dette skyldes effektivt sett økning i formuesskatt på arbeidende, næringsrelevant kapital, 

innføring av utbytteskatt ved skattereformen av 2006 og skjerpelser i utbytteskattesatsen i 

forbindelse med skattereformen av 2016. 

 Informasjonen om provenyet fra ulike aktivaklasser som det innkreves formuesskatt på, er 

mangelfull eller ikke-eksisterende. Det samme gjelder provenyet fra utbytteskatten. Dersom det 

skal ha en hensikt å debattere ulike skatteregler for ulike formuesobjekter, beskatning av 

arbeidende kapital og av bolig, er det nødvendig å ha informasjon om hvordan provenyet utvikler 

seg og hvordan det er fordelt. Det anbefales at dette fremskaffes på regelmessig basis. Tallene 

for proveny fra formuesskatt og fra utbytteskatt som fremkommer i denne rapporten er blant 

annet estimert på bakgrunn av flere oppfølgingsspørsmål til statbudsjettet. 
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Tallgrunnlag og metodikk 

Det nye data- og kunnskapsgrunnlaget som er benyttet i analysen av det utvidede samfunnsbidraget 

og nullskatteyterposisjon over tid, er, på oppdrag fra Civita, utarbeidet av professor Amir Sasson ved 

Handelshøyskolen BI i samarbeid med analyseselskapet NyAnalyse. BI’s database over bedrifts-

regnskap, eierskap og personlige skatteytere er benyttet som datagrunnlag. Databasen bygger på 

offentlige data for perioden 2005 til og med 2015, og gjør det mulig å analysere historiske 

skatteposisjoner på bedrifts- og individnivå over tid. Analysen gir aggregerte likningsdata for 

personlige skatteytere, gruppert etter netto likningsverdi, koblet med skatteyternes eierposisjoner 

og investeringer i næringslivet der det er relevant.  

BI-databasen dekker i 2015 om lag 3,78 millioner skatteytere som til sammen betalte 466 milliarder 

kroner i inntekts- og formuesskatt. Disse skatteyterne er aktive, ved at de enten har vært aktive i 

næringslivet, og/eller gjennom arbeid, i styreroller, i lederposisjoner og gjennom eierskap, og utgjør 

92,4 prosent av alle potensielle skatteytere som SSB har registrert over perioden. De som ikke er 

inkludert i BI-databasen, er individer som ikke deltar i arbeidslivet eller har noen rolle i norsk 

næringsliv i perioden mellom 2005 og 2015, hvor bl.a. pensjonister uten aktive roller i næringslivet er 

en stor gruppe. Til sammen utgjør gruppen av skatteytere som ikke er inkludert i datagrunnlaget, et 

begrenset skattegrunnlag, og disse skatteyterne har i hovedsak ingen eller ikke større 

formuesskatteposisjoner. Analysegrunnlaget gir derfor et godt bilde av det samlede omfanget av  

skatteytere i formuesskatteposisjon, spesielt i de øvre netto likningsgruppene. 

 

Analysen av samfunnsbidrag fra formuesskatteytere 

I analysen av samfunnsbidraget til formuesskatteytere er det benyttet følgende: 

 Personlige skatteyteres betalte inntektsskatt, formuesskatt og samlede skatt.  

 Netto likningsverdi – beregnet fra brutto likningsverdi, fratrukket gjeld. 

 Estimert formuesskatt på henholdsvis næringsrelaterte aktiva og private, ikke-næringsrelaterte 

aktiva. Formuesskatt på næringsrelaterte aktiva er beregnet med utgangspunkt i finansaktiva, 

dvs. netto likningsformue fratrukket privat realaktiva og bankaktiva. Gjeld er først regnet mot 

realaktiva i privat, ikke-næringsrelatert kapital.2  
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 Analyse av eierskap for å avdekke endelige personlige eiere er gjennomført i opp til fem ledd, 

hvor det er analysert opp til fire nivåer av aksjeselskaper som eier aksjeselskaper før personlig 

eier identifiseres. Dette gir minimumsforekomster av eierskap, da personlig eierskap ut over fem 

ledd ikke er estimert, og fordi det i oversikten over eierskap mangler noe data. Eierskap er justert 

etter eierandel, og dobbelttelling forekommer ikke. 

 Sysselsetting i foretakene er hentet fra bedriftenes sysselsettingsdata.  

 Selskapsskatt og lønnsutgifter er basert på regnskapsdata. 

 Der det ikke er oppgitt noe annet, er kildegrunnlaget som er benyttet i denne rapporten BI sin 

database ved professor Amir Sasson. Perioden som er analysert, om ikke annet er oppgitt, er fra 

og med 2005 til og med 2015, det siste året som er inkludert i BI-databasen. Det er 

inflasjonsjusterte 2015-kroner som er benyttet, om ikke annet er oppgitt. 

 

Analysen av personlig nullskatteytere 

Dette nye datagrunnlaget dokumenterer at antallet med høye formuer som blir personlige 

nullskatteytere dersom formuesskatten avvikles, er lite, både ved avvikling av all formuesskatt og ved 

avvikling av formuesskatt på  arbeidende kapital, som politisk er det eneste aktuelle. Nullskatteyter-

problematikken bør derfor ikke være et reelt hinder for en avvikling av formuesskatt på arbeidende 

kapital.  

Finansdepartementet estimerer, basert på en ettårig analyse, at det i 2018 er 509 600 personer over 

17 år som er personlig nullskatteytere. Avvikles formuesskatten i sin helhet, estimerer 

departementet at antallet øker med om lag 28 900 personer, hvorav om lag 600 personer har en 

netto likningsformue over 10 mill. kroner. Hvis kun formuesskatt på arbeidende kapital avvikles, øker 

det totale antallet nullskatteytere med om lag 5 100 personer, hvorav om lag 700 personer har en 

netto likningsformue over tre mill. kroner.3  

Omfanget av skattebidrag fra individer og hvordan ulike skatter virker inn, er best analysert over en 

tidsperiode. Hoveddelen av de som er registrert som personlig nullskatteytere har ingen inntekt eller 

så lav inntekt at det ikke utløser skatteposisjon. Dette er ofte en varig nullskatteyterposisjon. For 

andre kan det være flere forhold som gjør at en person kan være personlig nullskatteyter i ett eller 

noen få år, men likevel yte betydelige skattebidrag over tid. Spørsmålet som må stilles, er derfor om 
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det er legitime grunner til at man kan være nullskatteyter i ett eller noen få år, og om skattebidraget 

som betales over tid likevel er rimelig. 

I motsetning til foreliggende analyser av nullskatteyterproblematikken ved avvikling av formuesskatt 

fra Finansdepartementet og SSB, som har ettårige analyser, ser vi i denne rapporten på flerårige 

analyser av skatteposisjoner, basert på historiske skattedata fra 2005 til 2015.  

Problemstillingen er også analysert ved å benytte en mer finmasket minstegruppe, noe som bedrer 

innsikten ved analyse av høyere formuesskatteposisjoner hvor antallet skatteytere relativt sett er 

begrenset.  BI-databasen bygger på skatte- og regnskapstall og har 25 personer som minste 

analyseenhet. Basert på historiske tall er dette vesentlig mer finmasket enn databasene som er blitt 

benyttet ved tidligere analyser av potensielle nullskatteytere ved avvikling av formuesskatt.  

Denne analysen er rettet mot de mest velstående, siden det er det personlige skattebidraget fra 

disse som dominerer det offentlige ordskiftet om personlige nullskatteyterposisjoner og betydningen 

av formuesskatten. 

 

Oppsummert om tallgrunnlaget i analysen av nullskatteytere: 

 Vi ser på antallet nye personlige nullskatteytere mellom 2005 og 2015, dersom 

formuesskatten samlet eller formuesskatt på næringsrelatert, arbeidende kapital hadde vært 

avviklet i denne perioden. 

 Analyseenhet på 25 muliggjør en langt mer detaljert analyse av høyere formuesgrupper enn 

foreliggende analyser har gitt muligheten for. 

 Flerårig analyse av enkeltpersoners skatteposisjon gir et mer korrekt bilde på reelt 

skattebidrag over tid. Det korrigerer blant annet for dem som ikke betaler skatt på kort sikt 

som følge av tap i næringsvirksomhet . 

 Databasen inneholder informasjon om betalt formuesskatt og historiske skattelikningstall for 

alle de omtrent 3,78 millioner registrerte skatteyterne over perioden 2005 til 2015 som er 

aktive, enten ved at de har vært aktive i næringslivet, og/eller gjennom arbeid, i styreroller, i 

lederposisjoner og gjennom eierskap, og utgjør 92,4 prosent av alle potensielle skatteytere 

som SSB har registrert over perioden. 
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Regler for beskatning av inntekter  

Nedenfor følger først en oversikt over gjeldende skatteregler for bedrifter og eiere. Her fremkommer 

det at skattebidragene fra bedriftene medregnes i den totale beskatningen av aktive eiere, noe også 

Scheel-utvalget, som la grunnlaget for skattereformen i 2016, la opp til i sine analyser.4 Figur 1 er 

hentet fra NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Den viser hovedhensyn 

som Scheel-utvalget vektla i argumentasjonen for at en reduksjon av selskapsskatten ble kompensert 

ved økt skatt på eierinntekter gjennom utbytteskatten. Skattereformen av 2016 endte med å vedta 

noe lavere skatt på eierinntekter enn Scheel-utvalget foreslo, slik at effektiv skatt på eierinntekter ble 

noe lavere enn høyeste skatt på lønnsinntekter, men figuren viser prinsippet om at ved vurdering av 

beskatning av eierinntekt, må det hensyntas både personlig skatt på eierinntekter og 

selskapsskatten. 

Figur 1: Illustrasjon av hovedhensynene i forbindelse med tilpassing  
av personbeskatningen til redusert selskapsskattesats 

 

Kilde: NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, figur 11.1, side 264. 

 

Beskatning av lønn og utbytte 

Normalt gjelder det et armlengdeprinsipp mellom selskap og aksjonær. Dette innebærer at 

transaksjoner mellom selskapet og dets aksjonærer skal prises slik det ville blitt gjort mellom 

uavhengige parter. Ved direkte eierskap er det i stor grad valgfritt om arbeidende eiere tar ut lønn 

eller utbytte fra aksjeselskapet. Dette gjelder imidlertid ikke i alle tilfeller. Det kan for eksempel være 

aktuelt å omgjøre lønn til utbytte ved liten eller ingen arbeidsinnsats i selskapet. Det er ikke den 
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samme valgfriheten ved indirekte eie (gjennom holdingselskap). En må da vurdere om den aktive 

eieren skal tilordnes utdelingen som arbeidsinntekt. 

Oversikt over skatt/avgift på lønn og skatt på utbytte med skatteregler for 2019 (det er tatt hensyn 
til samlet skatt/avgift for både selskap og aksjonær): 

Selskapsskatt 22,0 % 

Lønn eks. arbeidsgiveravgift 46,4 % 

Utbytte 46,7 % 

Næringsinntekt 49,6 % 

Lønn inkl. arbeidsgiveravgift 53,0 % 

 

Ved en sammenlikning av de forskjellige alternativene må det tas med i vurderingen at lønnsinn-

tekter gir grunnlag for enkelte rettigheter, som rett til sykelønn og opptjening av pensjonspoeng. 

Aksjeutbytte gir ikke grunnlag for opparbeidelse av slike rettigheter. På den andre siden vil selskapet 

betale arbeidsgiveravgift når det betales lønn, men ikke ved uttak av utbytte. Ved uttak av 100 000 

kroner til lønn vil det inngå arbeidsgiveravgift med 12 360 kr (14,1 % av 87,64), slik at selve lønnen vil 

utgjøre 87 640 kroner. 

 

Beregning av skattesats på utbytte i 2019 

Selskapet: 100 x 22 %  = 22,00 % 

+ Aksjonær: (100-22) x 1,44 x 22 % = 24,71 % 

= Samlet beskatning: 46,7 % 

 

Utbytte ut over et skjermingsfradrag vil være skattepliktig for mottaker etter satsen for alminnelig 

inntekt, dvs. 22 prosent for 2019. For 2019 skal skattepliktig utbytte for personlige aksjonærer, etter 

fradrag for skjerming, oppjusteres med en faktor på 1,44, slik at den effektive skattesatsen blir 31,68 

prosent. 

Det er avgjørende at både selskapsskatt og utbytteskatt ses i sammenheng på eierens hånd, og at det 

er dette som er den relevante sammenlikningen mellom lønnsinntekter og inntekter fra utbytte og 
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den skatten som betales. Derfor er det misvisende å argumentere for at personer som har en relativt 

stor andel av sine inntekter fra kapitalinntekter (utbytte), har en lavere beskatning enn en person 

som har høye lønnsinntekter, når regnestykket ikke inkluderer skattebidraget av inntektsgrunnlaget 

på selskapets hånd. Skattesystemet er intensjonelt utformet slik at det ikke skal være en stor forskjell 

i beskatningen om et inntektsgrunnlag tas ut som lønnsinntekt eller kapitalinntekt. 

 

 

Kort om fordeling av selskapsskatt på eiere og ansatte 

Det er en akademisk diskusjon om hvor mye av selskapsskatten som kan tilskrives eiere, og hvor mye 

som kan tilskrives ansatte, selv om vi akkurat har vist at selskapsskatten i skattesystemet behandles 

sammen med eierbeskatningen og ses i forhold til lønn. 

I Scheel-utvalget ble det diskutert hvordan mye av reduksjonen ved skattelettelser ikke tilfaller eiere, 

men går videre til de ansatte.5 De empiriske studiene som Scheel-utvalget presenterte, finner i 

hovedsak at mellom 50 og 100 prosent av en reduksjon i selskaps-skatten på sikt vil tilfalle lønns-

takerne.6 Scheel-utvalget skriver: «For en liten, åpen økonomi har det vært vanlig å anta at den 

vesentligste delen av selskapsskatten over tid bæres av lønnstakerne i form av lavere reallønn. 

Redusert selskapsskattesats vil i så fall føre til enten økte lønninger eller reduserte priser, mens 

avkastningen for eierne etter skatt vil holde seg forholdsvis uendret.»7 Dette betyr er at en forbedret 

økonomi i et selskap grunnet lavere selskapsskatt, vil fordeles mellom eiere, som kan investere 

videre, og ansatte, som vil få høyere lønn. I Scheel-utvalget er det også tatt med flere estimater fra 

ulike akademiske forskningsarbeider, som viser en 50/50-fordeling, men også at det på sikt kan bli 

slik at andelen til eierne har beveget seg i retning av null. Dette sier imidlertid ikke at selskapsskatten 

ikke er en eierbeskatning, men at eierne er i en forhandlingsposisjon vis-à-vis sine ansatte, og at de 

ansatte på sikt får deler eller hele gevinsten av en reduksjon i skattebelastningen. 

 
 
 

Utviklingen i regelverket for formuesskatt, utbytteskatt og selskapsskatt 

Regelverket for formuesskatt har endret seg mye de siste 20 årene. Det samme har reglene for 

utbytteskatt og selskapsskatt. På de neste sidene følger en oversikt over de viktigste regel-

endringene. 
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År Endringer i formueskatt Endringer i selskapsskatt 
Endringer i utbytteskatt/ 
kommentarer 

2001 Bunnfradrag opp til 120 000 kroner 
  

Ikke skatt på utbytte 
 

2002  
 
 

 

2003 

Beløpsgrensen i begrensning i samlede 
skatter justeres for første gang siden 1993, 
slik at hvis skattyters samlede skatter ved 
endelig likning overstiger 80 prosent av 
alminnelig inntekt, skal formuesskatt til 
staten og dernest formuesskatt til 
kommunen nedsettes slik at nevnte grense 
ikke overskrides. Skatt av nettoformue over 
1 000 000 kroner kan likevel ikke nedsettes 
under 0,6 prosent av den overskytende 
formuen. 
 

  

2004  
 
 

 

2005 Bunnfradraget økes til 151 000 
 
 

 

2006 

 
Verdsettelsesrabatten på aksjer, grunn-
fondsbevis og andeler i verdipapirfond 
reduseres fra 35 prosent til 20 prosent, og 
likningsverdiene på bolig, fritidseiendom og 
annen fast eiendom økes med 25 prosent. 
 
Bunnfradraget økes til 200 000 
 

Selskapsskatt 28 % Utbytteskatt innført 28 % - 47,6 % 

2007 

 
Rabatten ved formuesverdsettelse av aksjer, 
aksjefond og grunnfondsbevis reduseres 
med 5 prosentpoeng til 15 prosent, og 
rabatten for andeler i andre verdipapirfond 
enn aksjefond fjernes fra og med 2006. 
Likningsverdiene for bolig, fritidseiendom  
og annen fast eiendom (utenom skog og 
kraftverk) økes med 10 prosent. 
 
Bunnfradraget økes til 220 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2008 

 
Rabatten ved formuesverdsettelse av aksjer, 
aksjefond og grunnfondsbevis avvikles. 
Likningsverdiene av bolig, fritidseiendom 
og annen fast eiendom utenom land-
brukseiendom og kraftverk økes med 10 
prosent. 80-prosentregelen som begrenser 
formuesskatten for dem med forholdsvis 
høy skattepliktig formue og lav alminnelig 
inntekt strammes inn ved å øke satsen for 
hvor mye formuesskatt som uansett må 
betales, fra 0,6 pst. til 0,8 pst. av netto-
formue over 1 mill. kroner. 
 
Bunnfradraget økes til 350 000 
 

 Finanskrise 
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2009 

 
Redusert sats med 0,2 prosentpoeng som 
frem til da har eksistert opp til 540 000 
kroner avvikles. Likningsverdiene av 
næringseiendom økes med anslagsvis 60 
prosent i gjennomsnitt ved bl.a. å innføre en 
ny metode for å verdsette næringseiendom 
som leies ut. Likningsverdiene av bolig, fri-
tidseiendom og annen fast eiendom utenom 
landbrukseiendom og kraftverk økes med 10 
prosent. 80-prosentregelen avvikles. 
 
Bunnfradraget økes til 470 000 
 

 Finanskrise 

2010 

 
Det innføres et nytt sjablonbasert 
system for å fastsette likningsverdiene av 
boligeiendom som automatisk justerer 
grunnlaget basert på SSBs siste prognoser 
for markedsverdi. Det innføres en sjablon-
metode for å fastsette likningsverdier av 
næringseiendom som ikke leies ut, basert på 
samme prinsipp som for utleid eiendom, til 
40 prosent av eiendommens anslåtte 
omsetningsverdi. 
 
Bunnfradraget økes til 700 000 
 

 
 
 
 
 

 

2011  
 
 

 

2012 

Likningsverdiene av fast eiendom i utlandet 
økes med 10 prosent. Likningsverdiene  av 
fritidseiendom økes med 10 prosent. 
 
Bunnfradraget økes til 750 000 

 
 
 
 
 
 

 

2013 

 
Rabatt på primærbolig 75 % står fast 
Likningsverdiene av sekundærbolig og 
næringseiendom økes fra 40 prosent til 50 
prosent av anslått markedsverdi. 
 
Bunnfradraget økes til 870 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 

 
Formuesskattesats settes ned fra 1,1 % til 1 
%. Likningsverdiene av sekundærbolig, 
næringseiendom og fritidsbolig økes med 10 
prosentpoeng. 
 
Bunnfradraget økes til 1 000 000 
 

Selskapsskatt settes ned til 27 % 
 
Skattlegging av arv skifter fra 
diskontinuitetsprinsippet til 
kontinuitetsprinsippet. 

Oljeprisfall 

2015 

 
Formuesskattesats settes ned fra 1 % til 0,85 
%, Verdsettelsesrabatt på næringseiendom 
reduseres fra 40 % til 30 % 
 
Bunnfradraget økes til 1 200 000 
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2016 

 
Verdsettelsesrabatt på næringseiendom 
reduseres til 20 % Ingen rabatt på aksjer, 
sekundærbolig rabatt 20 % 
 
Bunnfradrag 1 400 000 
 

Selskapsskatt settes ned til 25 % Utbytteskatt økes til 28,75 % 

2017 

 
Sekundærbolig redusert rabatt til  
10 %, rabatt på 10 % innføres for aksjer. 
 
Bunnfradrag 1 480 000 
 

Skattereform 
Selskapsskatt settes ned til 24 % 

Utbytteskatt økes til 29,76 % 

2018 

 
Verdsettelsesrabatter likebehandles – ingen 
forskjell mellom ulike formuesobjekter 20 % 
rabatt (bortsett fra primærbolig med 75 % 
rabatt, og sekundærbolig med kun 10 % 
rabatt). (Hele veien gjelder full effekt på 
likningen i påfølgende år pga fastsettelse 
ved av formue ved forrige årsskifte). 
 
Bunnfradrag 1 480 000 
 

Selskapsskatt settes ned til 23 % Utbytteskatt økes til 30,59 % 

2019 

 
Verdsettelsesrabatt på næringsaktiva 25 %, 
ellers uendret. 
 
Bunnfradrag 1 500 000 
 

Selskapsskatt settes ned til 22 % Utbytteskatt økes til 31,68 % 

 
Kilde: Finansdepartementet og SSB 
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DEL I – Samfunnsbidraget fra formuesskatteytere 

 

I denne delen analyseres samfunsbidraget fra skatteytere i Norge, gruppert etter deres netto 

likningsformue. Samfunnsbidraget, slik det defineres her, omfatter hva de betaler i skatter og hvor 

stor sysselsetting de bidrar til. Videre gis det en oversikt over samlede årsverk og lønnsmidler i 

bedriftene som personer med formuesskatt på næringsinvesteringer er investert i, justert for 

eierandelen de har i virksomhetene. Dessuten er det utarbeidet en oversikt over det skattebidraget 

hver enkelt av dem betaler personlig og hva de betaler indirekte i selskapsskatt gjennom sine 

eierskap, justert for eierandeler.  

 

Formuesskatteytere og inntekt 

Omfanget av skatteytere i formuesskatteposisjon 

Det store flertallet av skatteyterne i Norge har moderat formue eller negativ netto liknings-posisjon, 

som betyr at gjelden er høyere enn formuen. I 2015 er det i BI sine data registrert 3 787 176 

skatteytere. 43,2 prosent (1 634 810 personer) av disse er registrert med negativ likningsformue, 

40,9 prosent (1 539 164 personer) er i gruppen mellom 0 og 1 million kroner og 15,3 prosent 

(577 665 personer) er i gruppen mellom 1 og 10 millioner kroner i netto likningsformue.8 De 

resterende tre netto likningsformuesgruppene utgjør 0,65 prosent av skatteyterne til sammen, med 

henholdsvis 0,58 prosent (21 782 personer) i gruppen 10 til 50 millioner kroner i netto 

likningsformue, 0,05 prosent (1 841 personer) i gruppen 50 til 100 millioner i netto likningsformue og 

0,03 prosent (1 173 personer) i gruppen med over 100 millioner kroner i netto likningsformue. De to 

siste gruppene blir så små at de ikke synes i figur 2, som viser fordelingen av skatteytere som et 

kakediagram.  
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I 2005 var det 2,06 millioner skatteytere som hadde negativ likningsformue, beregnet ved brutto 

likningsformue fratrukket gjeld. Målt over tid (når formuesgrensene holdes nominelt faste), har 

denne gruppen, som den eneste, blitt redusert over perioden frem til og med 2015, slik figur 3 viser. I 

en slik analyse, hvor gruppeinndelingene holdes fast, vil inflasjonen bidra til en viss flytting på tvers 

av formuesgruppene.9 Gruppen med mellom null og 1 million i netto likningsformue har økt over 

perioden, fra litt over 1,44 millioner skatteytere til 1,55 millioner skatteytere. Størst økning har det 

vært i gruppen med netto likningsformue mellom 1 og 10 mill. kroner. Denne gruppen har økt fra 

161 000  skatteytere i 2005 til 578 000 skatteytere i 2015. Gruppen med mellom 10 og 50 mill. kroner 

i netto likningsformue har økt fra 5 984 skatteytere til 21 782 skatteytere, mens gruppen med 

likningsformue på mellom 50 og 100 mill. kroner har økt fra 479 skatteytere til 1 841 skatteytere. 

Gruppen med størst likningsformue, over 100 mill. kroner, har økt fra 286 skatteytere til 1173 

skatteytere.  

Tallene for netto likningsformue i skatteoppgjørene, som BI-databasen er basert på, gjenspeiler ikke 

befolkningens reelle formuesposisjoner. Primærbolig utgjør den største formuesklassen for de aller 

fleste. Denne verdsettes til 25 prosent av estimert markedsverdi ved beregning av netto 

likningsverdi, mens gjeld fratrekkes fullt ut. Det gir seg utslag i at gruppen med negativ netto 

likningsformue overdimensjoneres, mens de gruppene med positiv likningsformue, og da i antall 

særlig gruppen 1 til 10 mill. kroner, underdimensjoneres i forhold til reelle markedsverdier.  

Eldre har i snitt større formue enn yngre, noe som kan påvirke analyser over lengre tidsserier. 

Endringer i demografisammensetningen vil spesielt gjøre seg gjeldende etter 2010, fordi 

befolkningen i Norge eldes.  

Figur 2 viser antallet skatteytere i seks ulike netto likningsformuesgrupper, fra negativ posisjon til 

over 100 mill. kroner i 2015, mens figur 3 viser utviklingen fra 2005 til 2015. 
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Figur 2: Fordeling av skatteytere i netto likningsformuesgrupper, 2015  

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
 

Figur 3: Antall skatteytere i ulike netto likningsformuesgrupper, 2005–2015. Negativ formuesgruppe 
til og med 1-10 mill. kr er gitt på venstre akse. Formuesgruppene fra og med 10-50 mill. kroner er 

gitt på høyre akse.  

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Et mindretall av skatteyterne har så store investeringer i landets bedrifter og arbeidsplasser at de 

kommer i formuesskatteposisjon. I BI sin database fremkommer det at 215 000 skatteytere i 2005 

betalte formuesskatt på investeringer i næring, et antall som halveres til 106 400 skatteytere i 2015. 
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Investeringer i næring er her definert som finansaktiva, ved at netto likningsverdi fratrekkes bank-

plasseringer og realaktiva (primærbolig, privat hytte, mv). Den store nedgangen skyldes langt på vei 

at bunnfradraget i formuesskatten over perioden har passert 1 million kroner. Det gjør at gruppen 

med 106 614 skatteytere som i 2005 betalte formuesskatt på netto likningsformue mellom 0 og 1 

mill. kroner, samtidig som de hadde investeringer i næringsliv, i helhet har bortfalt i 2015. I den 

tilsvarende gruppen som har netto likningsformue mellom 1 og 10 mill. kroner har antallet blitt 

redusert fra 101 736 i 2005 til 83 190 skatteytere i 2015.  

I de tre øvrige netto likningsformuesgruppene med formuesskatt betalt på næringsinvesteringer har 

det vært en økning i antallet skatteytere. Gruppen mellom 10 og 50 mill. kroner har økt fra 5 936 til 

20 215 skatteytere, gruppen mellom 50 og 100 mill. kroner har økt fra 479 til 1 831 skatteytere, og 

gruppen med næringsinvesteringer og netto liknings-formue over 100 mill. kroner har økt fra 285 til 

1 172 skatteytere fra 2005 til 2015. Figur 4 viser fordelingen av skatteytere som betaler formuesskatt 

på investeringer i næringslivet i 2015, gruppert etter netto likningsformue, mens figur 5 viser 

utviklingen fra 2005 til 2015. 

 
Figur 4: Fordeling av skatteytere som betaler formuesskatt på investeringer i næringsliv, 2015 

 
Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
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Figur 5: Antall skatteytere som betaler formuesskatt på næringsinvesteringer, 2005 – 2015. 0-1 mill. 
kr til 10-50 mill. kr venstre akse. 50-100 mill. kr og 100+ mill. kr høyre akse 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

 

Analyse av alminnelig inntekt for alle personlige skatteytere i alle likningskategorier

Figur 6 og 7 viser summen av all inntekt for alle personlige skatteytere, gruppert i seks netto 

likningsformuesgrupper, fra negativ posisjon til over 100 mill. kroner i netto likningsformue i 

henholdsvis 2014 og 2015.  

Den samlede inntekten for alle skatteyterne som har negativ likningsformue og likningsformue 

mellom 0 og 1 mill. kroner, er relativ stabil fra 2014 til 2015, men for de fire øvre netto liknings-

gruppene er det dels betydelig økning, med gjennomsnittlig økning på to tredjedeler.  

Økningen for de øvre formuesgruppene skiller seg også ut når den måles ved gjennomsnittlig inntekt 

per skatteyter i de enkelte formuesgruppene, som vist i figur 8 og 9. Mens gjennomsnittlig inntekt 

per skatteyter i de tre nedre likningsgruppene økte med 1 prosent til sammen, var økningen 54 

prosent for gjennomsnittlig inntekt per skatteyter i de øvre tre likningsgruppene sett under ett. 

Inntekt er her definert som alminnelig inntekt fra skattemeldingen, det vil si at både lønnsinntekter 

og kapitalinntekter er inkludert. 
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Figur 6: Inntekt fra alle skatteytere i netto likningsformuesgrupper. 2014. Million 2015-kr.  

 
Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Figur 7: Inntekt fra alle skatteytere i netto likningsformuesgrupper. 2015. Million 2015-kr.  

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
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Figur 8: Gjennomsnittlig inntekt per skatteyter i netto likningsformuesgrupper. 2014. 2015-kr.  

 
 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 
Figur 9: Gjennomsnittlig inntekt per skatteyter i netto likningsformuesgrupper. 2015. 2015-kr.  

 
Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Figur 10 og 11 og tabell 1 viser inntektsutviklingen fra 2005 til 2015, for henholdsvis samlet inntekt 

og gjennomsnittlig inntekt i formuesgruppene. Mens inntektsutviklingen er forholdsvis jevn for de 

nedre tre netto likningsformuesgruppene, er det to år som skiller seg klart ut for de øvre netto 

likningsformuesgruppene – 2005 i særdeleshet og 2015. I analyser i denne rapporten av siste 

tilgjengelige enkeltår i den undersøkte perioden vil 2014 derfor i hovedsak bli benyttet, slik at vi 

unngår at det spesielle året 2015 påvirker analysen.  
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Den store forskjellen i inntekt mellom 2005 og 2006 og 2014 og 2015 skyldes skattereformene i 2006 

og 2016, hvor den første skattereformen introduserte utbytteskatt som en varig del av skatte-

systemet, og den andre skattereformen blant annet økte utbytteskatten som motvekt til at selskaps-

skatten ble redusert. Dette resulterte i økte utbytteuttak fra selskapene i forkant av reformene. Ved 

skattereformer hvor utbytteskatt økes, er det en vanlig observasjon at selskapsinntekt, oppspart i 

selskapet over tid tas ut av eierne som utbytte, for så i hovedsak å bli satt inn igjen i selskapet som 

innskutt kapital. Det konverterer tidligere opptjente selskapsinntekter under skatteregimer med 

ingen/lavere utbytteskatte-regler til innskutt kapital, som ikke er utbytteskattepliktig. Selv om dette 

er inntekter opptjent over tid i selskapene, fremstår det i personinntektsstatistikken som om 

inntektene er opptjent i uttaksåret. Uttak fra og med 2006 utløser utbytteskatt, som også påvirker 

skattebidraget, slik vi her ser.  

Det finnes ikke offentlig informasjon om hva utbytteskatt utgjør i de enkelte årene på individnivå, 

eller hva den for tiden utgjør samlet sett. Det bidrar til et kunnskapshull i den offentlige skatte-

debatten som bør utbedres. Utbytteskatten var estimert å utgjøre 3,5 mrd. kroner nominelt da den 

ble innført i 2006. Basert på helhetsvirkningen av provenyestimatene fra Finansdepartementet på 

skjerpingene i utbytteskatten i forbindelse med skattereformen av 2016, kan utbytteskatten 

estimeres til om lag 15,5 mrd. kroner i 2019. 

Figur 10: Inntekt fra alle skatteytere, etter netto likningsformue. 2005-2015. Million 2015-kr. 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
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Figur 11: Gjennomsnittlig inntekt i netto likningsformuesgrupper, 2006–2015. 2015-kr.  

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Tabell 1: Gjennomsnittlig inntekt i netto likningsformuesgrupper, 2005–2015. 2015-kr 

 Negativ 0-1 mill. kr  1-10 mill. kr 10-50 mill. kr 50-100 mill. kr 100+ milll. kr 

2005       281 673        318 860  902 990     8 015 571     28 697 424     113 792 909  
2006       295 126        319 657  630 761     2 152 432       4 033 061         6 979 155  
2007       328 373        337 337  699 127     2 587 841       4 780 633       10 124 844  
2008       348 827        342 360  682 297     2 197 694       3 135 497         6 627 033  
2009       358 422        338 940  622 611     1 738 364       3 015 864         5 631 029  
2010       366 533        338 237  617 401     1 896 297       3 897 614         9 286 955  
2011       392 003        345 716  629 895     2 005 078       3 779 241         8 211 912  
2012       419 971        355 167  640 922     2 042 214       4 067 430         6 483 995  
2013       438 900        358 996  640 876     2 007 010       3 742 877         8 472 086  
2014       455 977        361 235  641 990     2 037 155       4 016 289         9 243 283  
2015       466 021        365 463  637 996     2 649 800       6 317 715       16 106 433  
Snitt       377 439        343 815  667 897     2 666 314       6 316 695       18 269 058  

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Analyse av alminnelig inntekt for personlige skatteytere som betaler formuesskatt  
på arbeidende kapital 

Tabell 2 viser gjennomsnittlig inntekt for skatteytere som har investeringer i næringsrelaterte 

virksomheter og betaler formuesskatt på dette, fordelt på de samme seks gruppene med netto 

likningsformue. Fordi det har vært en økning i bunnfradraget i formuesskatten, bortfaller gruppen 

mellom 0 og 1 mill. kroner i netto likningsformue mot slutten av perioden. Inntekten i de høyere 

netto likningsformuesgrupper er nesten identisk med inntekten som kan observeres i tabell 1. Det 

reflekterer at nær alle som har høy netto likningsformue har investeringer i næringsliv, slik det er vist 

i tabell 3. For å illustrere, mens 26,5 prosent av de som betaler formuesskatt i netto likningsformues-

gruppen 1-10 mill. kroner i 2014 hadde investert i næringsaktiviteter, stiger andelen til 94,1 prosent i 

netto likningsgruppen 10-50 mill. kroner og 99,8-99,9 prosent i de to øverste netto liknings-
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gruppene. Den relative reduksjonen av investeringer i næringsaktiva i netto likningsformuesgruppen 

1 – 10 millioner kroner over tidsperioden reflekterer trolig i hovedsak prisstigningen i boligmarkedet 

og omleggingen av formuesskatt på primærboliger under Stoltenberg II-regjeringen med automatisk 

justering av formuesskattegrunnlaget på primærboliger, noe som gjør at flere skatteytere som kun 

har privat aktiva og ikke investeringer i næringsaktiva over tid inngår i gruppen. 

 

Tabell 2: Gjennomsnittlig inntekt i netto likningsformuesgrupper kun for skatteytere som betaler 
formuesskatt på aktiva som inkluderer arbeidende, næringsrelatert kapital, 2005–2015. 2015-kr. 

 0-1 mill. kr  1-10 mill. kr 10-50 mill. kr 50-100 mill. kr 100+ milll. Kr  

2005 546 869 1 129 330 8 038 169 28 697 424 114 161 276 

2006 509 188 726 261 2 140 557 3 983 206 6 985 953 

2007 545 792 813 310 2 556 463 4 784 532 10 131 946 

2008 599 915 835 213 2 145 986 3 054 605 6 633 704 

2009 626 152 782 392 1 728 834 3 015 649 5 631 980 

2010 717 662 851 202 1 885 525 3 906 359 9 286 955 

2011 765 422 893 574 1 973 931 3 700 048 8 211 912 

2012 817 085 931 864 2 018 583 4 027 562 6 483 995 

2013 876 859 949 662 2 004 898 3 710 436 8 472 086 

2014 - 978 665 2 028 195 4 025 368 9 246 578 

2015 - 1 069 247 2 707 323 6 339 786 16 120 023 

Snitt 545 904 905 520 2 657 133 6 294 998 18 306 037 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

Tabell 3: Relativ andel av samlet inntekt i ulike netto likningsformuesgruppe betalt av skatteytere 
som betaler formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital, 2005–2015.  

 
Negativ 0-1 mill 1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll 

2005 0,0 % 12,7 % 79,0 % 99,5 % 100,0 % 100,0 % 

2006 0,0 % 9,8 % 67,1 % 98,0 % 98,6 % 99,9 % 

2007 0,0 % 9,4 % 66,5 % 97,2 % 99,8 % 99,9 % 

2008 0,0 % 4,1 % 50,6 % 95,6 % 97,1 % 99,8 % 

2009 0,0 % 2,8 % 47,9 % 97,6 % 99,8 % 99,9 % 

2010 0,0 % 1,0 % 36,9 % 96,7 % 99,8 % 100,0 % 

2011 0,0 % 0,9 % 33,2 % 95,2 % 97,5 % 100,0 % 

2012 0,0 % 0,7 % 31,1 % 94,9 % 98,6 % 100,0 % 

2013 0,0 % 0,3 % 29,1 % 95,4 % 99,0 % 100,0 % 

2014 0,0 % 0,0 % 26,5 % 94,1 % 99,8 % 99,9 % 

2015 0,0 % 0,0 % 24,1 % 94,8 % 99,8 % 100,0 % 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
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Jobbskaping og selskapsskatt relatert til personlige eiere  
og deres formuesskatteposisjon 

 

Antall sysselsatte i bedrifter hvor eierne er i formuesskatteposisjon 

Databasen til BI gjør det mulig å koble bedriftseierskap med skatteposisjonen til personlige 

skatteytere i Norge, inkludert mot skatteyternes formuesskatteposisjon. Tabell 3 viser den samlede 

identifiserte sysselsettingen som norske personlige skatteytere står bak gjennom sine eierskap i 

bedrifter, justert for eierandelen de har. Det er ikke uvanlig at aksjeselskaper eier aksjeselskaper, og 

endelig personlig eierskap er analysert i opp til fem ledd. Tabellen viser derfor kun identifiserte 

forhold. Reell sysselsetting i bedrifter eid av norske personlige skatteytere er noe høyere.  

I 2005 er det identifisert at personlige skatteytere har bedriftseierskap hvor det, etter at det er 

justert for den enkelte skatteyters eierandel, sysselsettes til sammen 644 364 årsverk.10 Dette øker til 

806 427 årsverk i 2014. Justert for eierandeler i bedriftene har 57 prosent av årsverkene i 2014 en 

eier som er i formuesskatteposisjon og betaler formuesskatt (460 783 årsverk), mens 43 prosent har 

eiere som ikke er i formuesskatteposisjon (345 644 årsverk). De 57 prosent av årsverkene i 2014 med 

personlige skatteytere som eiere, som også er i formuesskatteposisjon, fordeler seg med 24,6 

prosentpoeng med eiere med netto liknings-formue på mellom 1 og 10 millioner kroner (206 144 

årsverk), 17,7 prosentpoeng med eiere med netto likningsformue på mellom 10 og 50 mill. kroner 

(142 695 årsverk), 4,9 prosentpoeng med eiere med netto likningsformue på mellom 50 og 100 mill. 

kroner (39 570 års-verk) og 9,0 prosentpoeng med eiere med netto likningsformue på over 100 mill. 

kroner (72 375 årsverk). Fordelingen av årsverk etter eierskap for personlig skatteytere og deres 

formueskatteposisjon er illustrert i tabell 4. 
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Tabell 4: Sysselsatte årsverk med identifisert norsk personlig skatteyter som bedriftseier og 
fordeling etter eiernes formuesskatteposisjon 

 

Identifiserte 
sysselsatte 
årsverk i alt av 
norske 
personlige 
skatteytere 

Identifiserte 
sysselsatte 
årsverk med 
eier i 
formues-
skatteposisjon 

Identifiserte 
sysselsatte 
årsverk med 
eier som ikke 
er i formues-
skatteposisjon 

Andel av 
identifiserte 
sysselsatte 
årsverk med 
eier i formues-
skatteposisjon 

Andel av identifiserte privat sysselsatte 
årsverk av skatteytere hvor eier som betaler 
formuesskatt, etter netto likningsformue 

     
0-1 

mill. kr 
1-10 

mill. kr 
10-50 

mill. kr 
50-100 
mill. kr 

100+ 
milll. kr 

2005 644 364 397 879 246 485 61,7 % 9,7 % 28,9 % 12,8 % 3,2 % 7,1 % 

2006 664 450 401 043 263 407 60,4 % 8,1 % 28,5 % 12,6 % 3,1 % 8,0 % 

2007 718 109 421 824 296 285 58,7 % 6,9 % 27,6 % 13,1 % 3,5 % 7,6 % 

2008 731 727 445 281 286 446 60,9 % 5,6 % 28,5 % 14,7 % 3,2 % 8,8 % 

2009 717 630 438 517 279 113 61,1 % 4,0 % 29,6 % 15,6 % 3,7 % 8,2 % 

2010 733 401 430 497 302 904 58,7 % 1,7 % 28,3 % 16,3 % 4,3 % 8,1 % 

2011 754 102 438 968 315 134 58,2 % 1,6 % 27,7 % 16,4 % 4,1 % 8,5 % 

2012 767 981 442 453 325 528 57,6 % 1,3 % 26,5 % 16,6 % 4,1 % 9,1 % 

2013 789 649 451 736 337 913 57,2 % 0,6 % 25,7 % 16,9 % 5,4 % 8,5 % 

2014 806 427 460 783 345 644 57,1 % 0,0 % 25,6 % 17,7 % 4,9 % 9,0 % 

2015 777 374 449 641 327 733 57,8 % 0,0 % 23,3 % 18,5 % 5,2 % 10,8 % 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Figur 12: Antall indentifiserte årsverk i bedrifter eid av personlige skatteytere, fordelt etter netto 
likningsformue. 2014 

 
Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
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Lønnsutgifter knyttet til personer med positiv likningsformue 

Vi kan også koble lønnsutgifter til eiere og investorer i bedrifter. Figur 13 viser samlede lønnsutgifter i 

bedrifter som eies av personer som betaler formuesskatt på næringsrelatert kapital fra 2005 til 2015, 

gruppert etter netto likningsformue. Lønnsutgiftene til ansatte med eiere og investorer som var 

personlige skatteytere i formuesskatteposisjon med nærings-investeringer i 2014 var til sammen på 

253,5 mrd. kroner. Av dette kunne 41,1 prosent (104,3 mrd. kroner) relateres til formuesskatte-

betalere med mellom 1 og 10 mill. kroner i netto likningsformue, 31,8 prosent (80,5 mrd. kroner) til 

gruppen med netto likningsformue mellom 10 og 50 mill. kroner, 9,3 prosent (23,6 mrd. kroner) til 

gruppen med netto likningsformue mellom 50 og 100 mill. kroner og 17,8 prosent (53,4 mrd. kroner) 

til gruppen som har netto likningsformue over 100 mill. kroner. 

Det er ikke foretatt beregninger av hvor mye skattebidrag som eksakt skapes av lønnsmidlene, men 

et grovt anslag kan beregnes ved å benytte estimatet som SSB-forsker Erling Holmøy har beregnet på 

det gjennomsnittlige skatte- og avgiftsbidraget til husholdningene de senere år – 37 prosent, som 

inkluderer både direkte skatt, men også indirekte inntekter for det offentlige, slik som merverdi-

avgift. Det indikerer at de samlede lønnsutgiftene som kan relateres til personlige skatteytere som 

betaler formuesskatt på investeringer i næringsrelatert kapital, bidrar til at det er mulig å skatte- og 

avgiftsbelegge de ansatte i virksomhetene som de har investert i, med om lag 94 mrd. kroner. Dette 

er skatteinntekter som er muliggjort ved innsats fra de ansatte i kombinasjon med næringsaktiviteten 

til eiere og investorer. 

Figur 13: Lønnsutgifter i bedriftene, fordelt etter eiers formuesskatteposisjon og eierandel.  
2005-2015. Mill. 2015-Kr 

 
Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
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Målt ved gjennomsnittspersonen i de ulike likningsgruppene finner man, som ved årsverk, at de 

høyere netto likningsformuesgruppene står for en klart større andel av lønnsmidlene i bedriftene de 

eier, enn de med lavere netto likningsformue. En skatteyter som betaler formuesskatt på nærings-

investeringer og har en netto likningsformue mellom 1 og 10 mill. kroner, står i 2014 bak 1,2 

millioner (2015)- kroner i lønnsmidler. Dette stiger til 4,7 millioner kroner for tilsvarende gruppe med 

netto likningsformue mellom 10 og 50 mill. kroner, mens den utgjør henholdsvis 15,6 og 46,5 

millioner kroner for de med formuesskatt, næringsinvesteringer og netto likningsverdi på mellom 50 

og 100 mill. kroner og over 100 mill. kroner.  

 

Figur 14: Lønnsutgifter per personlig eier som betaler formuesskatt, fordelt etter eiers 
formuesskatteposisjon og eierandel. 2005-2015. Mill. 2015-Kr.

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

 

Skattebidrag fra selskapsskatt relatert til eiers formuesskatteposisjon 

Verdiskapingen som skjer i bedriftene, skattlegges direkte gjennom selskapsskatten. Mens det de 

første årene i perioden ble betalt mest selskapsskatt av bedrifter med bedriftseiere med netto 

formue på 1 til 10 mill. kroner, har bidragene de senere årene vært mer jevnt fordelt på gruppene. I 

2014 bidro bedrifter med eiere og investorer med netto likningsformue på 1 til 10 mill. kroner med 

8,8 mrd. (2015)-kroner. Eierne med likningsformue på mellom 10 og 50 mill. kroner bidro mest, med 

9,5 mrd. kroner. Lavest var gruppen med netto likningsformue mellom 50 og 100 mill. kroner, med 

3,4 mrd. kroner, mens eiergruppen med over 100 mill. kroner i netto likningsformue, bidro gjennom 

sitt bedriftseierskap med 6,9 mrd. kroner. Utviklingen fra 2005 til 2015 er vist i figur 15.  
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Figur 15: Netto skatt fra foretak etter fratrekk for tap, fordelt etter eiers formuesskatteposisjon og 
eierandel. 2005-2015. Mill. 2015-Kr. 

 
Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Justerer man for at det er langt færre skatteytere med høyere formuer, avdekkes det samme 

mønsteret som tidligere: Eierne med høye netto likningsformuer bidrar gjennom sitt bedriftseierskap 

med mer i selskapsskatt enn de lavere netto likningsformuesgruppene. I 2014 var det indirekte 

skattebidraget ved selskapsskatt fra bedriftseierskap på 97 548 (2015) -kroner i gjennomsnitt for de 

med lavest netto likningsformue, mellom 1 og 10 mill. kroner. Det indirekte skattebidraget gjennom 

selskapsskatten økte til 550 647 kroner i gjennomsnitt for tilsvarende bedriftseiere og investorer med 

netto likningsformue på mellom 10 og 50 mill. kroner. Gruppen med netto likningsformue mellom 50 

og 100 mill. kroner bidro indirekte med 2 282 865 kroner i gjennomsnitt gjennom selskapsskatten, 

justert for deres eierandel. Den øverste formuesgruppen med bedriftseiere og investorer med netto 

likningsformue over 100 mill. kroner, bidro indirekte gjennom sitt eierskap med 7 146 981 kroner i 

gjennomsnitt. Utviklingen fra 2005 til 2015 er vist i figur 16. 
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Figur 16: Per capita - Netto skatt fra foretak per eier som betaler formuesskatt, fordelt etter eiers 
formuesskatteposisjon og eierandel (netto av selskapsskattebeløp og fratrekk for tap). 2015-Kr 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Det er ingen fasit på hva som er årsakene til endringene for gruppen med 100 mill. kroner eller mer i 

likningsformue. Noen mulige momenter kan være at det er en en «finanskrise-effekt» i 2007 og 

2008. Denne gruppen ser også ut til å følge konjunkturene i norsk økonomi. Det er dessuten 

endringer i formuesgruppene, flere har kommet til i de høyere gruppene, som kan gi reduserte snitt 

per capita. 

 

 

Direkte skattebidrag fra formuesskatteytere 

Debatten om skattebidraget fra formuende næringsdrivende er oftest sentrert rundt bidraget som 

de betaler gjennom formuesskatten. Det fremstilles av og til som om samfunnsbidraget fra de mest 

velstående kommer gjennom formuesskatten. En helhetlig gjennomgang av samfunnsbidraget fra 

formuesskatteytere som er næringsdrivende eller har investeringer i næringsliv, som inkluderer både 

det direkte og det indirekte skattebidrag fra deres næringsvirksomhet, avdekker et langt større 

bidrag enn hva formuesskatten alene utgjør. Første ledd for å komme frem til det utvidede 

samfunnsbidraget ved skatt er å beregne det direkte skattebidraget. 

Figur 17 gir en oversikt over det personlige direkte skattebidraget i 2014 for alle landets skatteytere, 

fordelt på seks ulike netto likningsformuesgrupper. Norge har et progressivt skattesystem, der de 

med høye inntekter betaler mer skatt enn de med lave inntekter. Det samlede skattebidraget fra de 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0-1 mill. kr 1-10 mill. kr 10-50 mill. kr 50-100 mill. kr 100+ milll. kr



civ i ta-rapport

32 
 

ulike netto likningsformuesgrupper domineres likevel av at de tre laveste netto likningsformues-

gruppene, fra negativ posisjon opp til 10 mill. kroner i netto likningsformue, utgjør over 99 prosent 

av alle skatteyterne, og følgelig som grupper betaler mest personlig skatt. Til sammen betaler disse 

402,2 mrd. kroner, som utgjør 94,8 prosent av all personlig skatt. Med under 1 prosent av de 

samlede skatteyterne, er det skattebidraget fra de tre høyeste netto likningsformuesgruppene 

lavere, på 22 mrd. kroner. Det utgjør 5,2 prosent av all personlig skatt. 

Som omtalt under presentasjonen av inntekt, gir 2014 et mer representativt bilde av det relative 

gruppevise skattebidraget over tid enn 2015. Det samlede skattebidraget fra de tre netto formues-

skattegruppene fra 10 mill. kroner til over 100 mill. kroner økte med 45 prosent fra 2014 til 2015. 

Den tilsvarende økningen i skattebidraget for de tre laveste netto formuesskattegruppene til 

sammen, fra negativ netto likningsformue til 10 mill. kr i netto likningsformue, var kun 3 prosent.  

 

Figur 17: Gruppevis skattebidrag fra alle skatteytere, fordelt etter netto likningsformue.  
2014. Million 2015-kr.  

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

Figur 18 gir oversikt over det gruppevise skattebidraget ved netto likningsformue fra 2005 til 2015.  
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Figur 18: Gruppevise skattebidrag fra alle skatteytere, fordelt etter netto likningsformue. 2005-
2015 Million 2015-kroner. Negativ, 0-1 mill. kr og 1-10 mill. kr er gitt på venstre akse. 10-50 mill. kr, 

50-100 mill. kr og 100+ mill. kr er gitt på høyre akse. 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
 

De om lag 3,78 millioner skatteyterne i BI-databasen mellom 2005 og 2015 betalte til sammen 435,3 

mrd. kroner i skatt i 2014. Av disse er det registrert om lag 110 000 personer som betaler formues-

skatt på næringsinvesteringer (formuesskatt på arbeidende kapital), noe som utgjør 2,9 prosent av 

skatteyterne i BI-databasen. Det samlede personlige skattebidraget fra skatteyterne med 

formuesskatt på næringsinvesteringer, utgjorde 50,6 mrd. kroner, 11,6 prosent av det samlede 

personlige skattebidraget til alle skatteyterne i BI-databasen.  

 

82,2 prosent av skatteyterne med formuesskatt på næringsinvesteringer i BI-databasen har netto 

likningsformue på mellom 1 og 10 mill. kroner, 15,6 prosent har mellom 10 og 50 mill. kroner, 1,4 

prosent har mellom 50 og 100 mill. kroner, og 0,9 prosent har over 100 mill. kroner i netto liknings-

formue. Det personlige skattebidraget målt som gruppe er skjevt, ved at det relativt sett er et større 

skattebidrag fra de høyere likningsformuesgruppene, noe som er som forventet. Gruppen med 

mellom 1 og 10 mill. kroner i netto likningsformue, som inkluderer formuesskatt på nærings-

investeringer, bidro med 29,0 mrd. kroner i personlig skatt totalt, 57,3 prosent av totalen. De 

tilsvarende netto likningsformuesgruppene fra 10 til 50 mill. kroner fra 50 til 100 mill. kroner og over 

100 mill. kroner bidro med fra 10 til 50 mill. kroner, henholdsvis 26,9 prosent (13,6 mrd. kroner), 5,4 

prosent (2,7 mrd. kroner) og 10,4 (5,3 mrd. kroner) i personlig skatt. 
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Figur 19: Gruppevis skattebidrag fra skatteytere som betaler formuesskatt på næringsinvesteringer, 
fordelt etter netto likningsformue. 2014. Million 2015-kr. 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
 

Figur 20 viser det samlede skattebidraget for alle skatteytere som betaler formuesskatt på nærings-

investeringer, fordelt på netto likningsformuesgrupper. I 2014 betalte gruppen med 1 til 10 mill. 

kroner i netto likningsformue i kombinasjon med næringsinvesteringer 29,0 mrd. kroner i skatt. De 

tilsvarende gruppene med henholdsvis fra 10 til 50 mill. kroner, fra 50 til 100 mill. kroner og over 100 

mill. kroner i netto likningsformue, betalte henholdsvis 13,6 mrd. kroner, 2,7 mrd. kroner og 5,3 mrd. 

kroner.  

Figur 20: Gruppevis skattebidrag fra alle skatteytere som betaler formuesskatt på 
næringsinvesteringer, fordelt etter netto likningsformue. 2005–2015. Million 2015-kroner.  

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Det gjennomsnittlige personlige skattebidraget fra enkeltskatteytere gruppert etter netto liknings-
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progressivitet i det norske skattesystemet. Figur 21 gir en oversikt over gjennomsnittlig personlig 

skattebidrag for alle skatteytere gruppert etter netto likningsformue fra 2005 til 2015. 

I 2014 var det gjennomsnittlige skattebidraget per skatteyter som hadde negativ likningsformue, 110 

219 kroner. Det sank til 82 451 kroner i gjennomsnitt for skatteyterne med 0 til 1 mill. kroner i netto 

likningsformue, for deretter å øke til et gjennomsnitt på henholdsvis 188 510, 792 848, 1 800 637 og 

5 439 542 kroner for skatteytere med respektivt fra 1 til 10 mill. kroner, fra 10 til 50 mill. kroner, fra 

50 til 100 mill. kroner og over 100 mill. kroner i netto likningsformue.  

 

Figur 21: Gjennomsnittlig personlig skattebidrag per skatteyter, gruppert etter netto 
likningsformue. 2005-2015. 2015-kroner.  

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Figur 22 viser utviklingen i gjennomsnittlig personlig skattebidrag per skatteyter som betaler 

formuesskatt på næringsinvesteringer, fra 2005 til 2015. I 2014 betalte skatteytere med mellom 1 og 

10 mill. kroner i netto likningsformue, herunder på næringsinvesteringer, i gjennomsnitt 319 810 

kroner. For gruppene med henholdsvi fra 10 til 50 mill. kroner, fra 50 til 100 mill. kroner og over 100 

mill. kroner i netto likningsformue, herunder på næringsinvesteringer, var skattebidragene 793 700, 

1 803 568 og 5 441 022 kroner. 
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Figur 22: Gjennomsnittlig personlig skattebidrag per skatteytere som betaler formuesskatt på 
næringsinvesteringer, gruppert etter netto likningsformue. 2005-2015. 2015-kroner.  

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

 

Formuesskattens andel av det direkte skattebidraget 

I 2014 ble det betalt 435,3 mrd. (2015) -kroner i skatt fra personlige skatteytere. 13,2 mrd. kroner av 

dette var formuesskatt, tre prosent av det direkte skattebidraget fra personlige skatteytere. Av det 

samlede skatte- og inntektsgrunnlaget for det offentlige utgjør formuesskatten om lag én prosent.  

Figur 23 viser utviklingen i betalt formuesskatt fra 2005 til 2015 på alle aktiva, både næringsrelaterte 

og privatøkonomiske. Over perioden har betalt formuesskatt økt med 31,9 prosent målt i inflasjons-

justerte kroner, fra 9,3 mrd. kroner i 2005 til 12,3 mrd. kroner i 2015, med en topp i den analyserte 

perioden i 2013 med 13,8 mrd. kroner (en økning på 47,9 prosent fra bunnen). Formuesskatten har 

økt til et høyere nivå i årene etter 2015, og i anslagene for nasjonalregnskapet for 2018 utgjør den 

14,5 mrd. kroner. Dette er omtalt grundigere i del III, som gir et utvalg av oppdatert 

formuesskattestatistikk.  

Økningen i bunnfradraget i kombinasjon med skjerpet skattlegging av formuesskatt på aktiva 

investert i næringsvirksomhet har gitt en forskyvning i hvor mye de ulike netto likningsformues-

gruppene dekker av formuesskatten. Mens gruppen med netto likningsformue på 0 til 1 mill. kroner 

stod for 23,8 prosent av all formuesskatt i 2005, hadde denne gruppens andel sunket til 1,1 prosent 

av den betalte formuesskatten i 2014. Andelen av den totale formuesskatten for gruppen med netto 

likningsformue mellom 1 og 10 mill. kroner har vært relativ stabil i perioden målt som helhet. Den 

utgjorde  44,0 prosent i 2005 og 43,5 prosent i 2014. De høyere netto likningsformuesgruppene har 
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fått en økning i sin andel av betalt formuesskatt over perioden. Gruppen med 10 til 50 mill. kroner i 

netto likningsformue utgjorde 15,9 prosent av formuesskatten i 2005 og 24,2 prosent i 2014. 

Gruppen med 50 til 100 mill. kroner i netto likningsformue økte fra 4,7 prosent til 7,8 prosent over 

perioden. Størst økning i andelen har gruppen med over 100 mill. kroner i netto likningsformue 

opplevd, med over en dobling, fra 11,5 prosent i 2005 til 23,5 prosent av den samlede betalte 

formuesskatten i 2014. 

Figur 23: Formuesskatt betalt samlet sett i ulike netto likningsformuesgrupper. 2005–2015.  
2015-kroner. 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

 

Formuesskatt på arbeidende kapital 

Vender man blikket kun mot gruppen som betaler formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert 

kapital, og ekskluderer gruppen som kun betaler formuesskatt på private, ikke-næringsrelaterte 

aktiva, som primærbolig, egen bil, båt, hytte eller bankkonto, endres funnene i de nedre netto 

likningsformuesgruppene. I gruppene som har lavere netto likningsformue, utløses formuesskatten 

generelt av privatøkonomiske aktiva, men for gruppene med høye netto likningsformuer er det mer 

stabilt.  

De som hadde næringsinvesteringer, og netto likningsformue mellom 0 og 1 mill. kroner, betalte i 

2005 8,0 prosent av all formuesskatt som de med næringsinvesteringer stod for det året. Figur 24 

viser at i 2014 har økningen i bunnfradraget avviklet gruppen. Man kunne da vente at gruppen over 

ville ha økt, men det motsatte har skjedd. Gruppen med næringsinvesteringer og netto liknings-

formue mellom 1 til 10 mill. kroner betalte 46,4 prosent av all formuesskatt i 2005. I 2014 hadde 
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andelen deres av formuesskatt betalt av personer med næringsinvesteringer, blitt redusert til 25,3 

prosent. De tre øverste netto likningsgruppene har derimot fått økt sin andel av betalt formuesskatt. 

I likningsgruppen fra 10 til 50 mill. kroner i netto formue økte andelen fra 22,5 prosent i 2005 til 31,9 

prosent i 2014. Gruppen med netto likningsformue mellom 50 og 100 mill. kroner har økt sin andel 

fra 6,7 prosent i 2005 til 10,6 prosent i 2014. Størst prosentvis vekst har det vært i den øverste netto 

likningsformuesgruppen, med over 100 mill. kroner i netto likningsformue og næringsinvesteringer, 

med en økning fra 16,4 prosent i 2005 til 32,2 prosent i 2014. 

Figur 24: Formuesskatt betalt samlet sett i ulike netto likningsformuesgrupper for skatteytere som 
betaler formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital (venstre akse) og prosent av all 

formuesskatt betalt av skatteytere med formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital (høyre 
akse). 2005-2015. 2015-kroner.  

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
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verdsetting, på 25 prosent av markedsverdi. Skatteyteres personlig eide fritidsboliger har også lav 

verdsetting sammenlignet med markedsverdi. Skatteyters personlige bankplasseringer har i hele 

analyseperioden, og også med skattereglene i 2019, en likningsverdi på 100 prosent av markeds-

verdi. Likningsverdien på arbeidende, næringsrelatert kapital var i begynnelsen av analyseperioden 

verdsatt lavere enn markedsverdi, ved at det var en verdsettelsesrabatt på aksjer på 35 prosent. 

Denne ble avviklet fra og med 2006, under Stoltenberg II-regjeringens første regjeringsperiode. Det 

samme ble 80-prosentregelen, som begrenset formuesskatt betalt av de med høy likningsverdi på 

formuesaktiva sammenlignet med inntektsgrunnlaget. Dette førte til en  betydelig skjerping av 

formuesskatten betalt på næringsrelaterte aktiva utover i analyseperioden. Medvirkende til skjerpet 
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formuesskatt på næringsaktiva var også en betydelig skjerping av verdsettingen av verdiene av 

næringseiendom. Den begynte under Stoltenberg II-regjeringen, men Solberg-regjeringen valgte å 

fortsette skjerpingen. Motsatt virkning hadde det at Solberg-regjeringen reduserte satsen på all 

formuesskatt, som i lang tid hadde ligget fast på 1,1 prosent, ned til en sats på 0,85 prosent. Den 

største endringen, fra 1 prosent til 0,85 prosent, skjedde i 2014 og påvirker derfor tallene i det siste 

året i analysene her. Den videre utviklingen i formuesskatten kommenteres nærmere i del III. 

Tabell 4 viser andelen av netto likningsformue som estimeres å være på arbeidende, næringsrelatert 

kapital, fordelt i seks likningsgrupper fra negativ til over 100 mill. kroner. For de nedre fire formues-

gruppene har andelen næringsrelatert kapital blitt redusert mellom 2005 og 2015, med størst effekt i 

likningsformuesgruppen fra 1 til 10 mill. kroner. Likningsgruppen fra 50 til 100 mill. kroner har vært 

stabil over perioden. Med et unntak av et hopp fra 2005 til 2006, da tidligere oppspart kapital i 

bedriftene ble hentet ut og skutt inn igjen som ny kapital i bedriftene som følge av skattereformen i 

2006 (overgangsregel E), hvor utbytteskatt som var foreslått av Bondevik II-regjeringen ble innført, 

har den næringsrelaterte andelen vært stabil også i den høyeste netto likningsformuesgruppen, over 

100 mill. kroner. 

Tabell 4: Andel av betalt formuesskatt som estimeres å være arbeidende, næringsrelatert kapital, 
fordelt etter netto likningsformuesgrupper. 2005 – 2015 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
 
 

Tabell 5 gir en oversikt over betalt formuesskatt samlet sett i likningsformuesgruppene mellom 2005 

og 2015, fordelt på om formuesskatten er betalt på private realaktiva (slik som primærbolig, egen 

fritidsbolig, bil, båt og bankinnskudd) eller på arbeidende, næringsrelatert kapital.  

Negativ 0-1 mi l l  1-10 mi l l 10-50 mi l l 50-100 mi l l 100+ mi l l l

2005 14 % 15 % 40 % 77 % 87 % 90 %

2006 14 % 15 % 38 % 76 % 86 % 94 %

2007 14 % 15 % 37 % 76 % 87 % 95 %

2008 13 % 12 % 33 % 75 % 87 % 92 %

2009 13 % 13 % 34 % 77 % 88 % 94 %

2010 11 % 11 % 30 % 76 % 87 % 94 %

2011 10 % 10 % 27 % 75 % 87 % 94 %

2012 9 % 9 % 26 % 74 % 87 % 94 %

2013 9 % 9 % 25 % 73 % 87 % 93 %

2014 9 % 9 % 24 % 73 % 88 % 93 %

2015 9 % 9 % 23 % 71 % 86 % 93 %

Snitt 11 % 12 % 31 % 75 % 87 % 93 %
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Over analyseperioden har formuesskatten på private aktiva samlet sett stått på stedet hvil. Den 

utgjorde 4,86 mrd. kroner i 2005 og 5,02 mrd. kroner i 2015. Innenfor analyseperioden har det vært 

en moderat økning, med høyeste skattebeløp i 2013, på 6,19 mrd. kroner. 

Den samlede formuesskatten på næringsrelaterte aktiva har hatt en jevn økning over analyse-

perioden, fra 4,47 mrd. kroner i 2005 (47,9 prosent av den samlede formuesskatten) til 7,29 mrd. 

kroner i 2015 (59,2 prosent av den samlede formuesskatten).  

Tabell 5: Estimert betalt formuesskatt, fordelt etter netto likningsformue og om det er betalt på 
private aktiva eller arbeidende, næringsrelaterte aktiva. 2005–2015. 2015-kroner 

  

0-1 mill. kr 1-10 mill. kr 10-50 mill. kr 50-100 mill. kr 100+ mill. kr 

  Privat Nærings-
relatert 

Privat Nærings-
relatert 

Privat Nærings-
relatert 

Privat Nærings-
relatert 

Privat Nærings-
relatert 

2005  1 888 904 099     333 336 017   2 465 603 845   1 643 735 896     341 956 704   1 144 811 576       57 219 951    382 933 518    107 687 216      969 184 944  

2006  1 452 526 988     256 328 292   2 829 594 038   1 734 267 313     413 539 932   1 309 543 117       73 696 531    452 707 260    111 615 737   1 748 646 552  

2007  1 413 925 789     249 516 316   3 383 763 422   1 987 289 629     504 738 980   1 598 340 102       89 117 569    596 402 193    133 465 971   2 535 853 443  

2008     939 460 597     128 108 263   3 542 390 778   1 744 759 637     581 859 699   1 745 579 098       93 646 980    626 714 405    212 370 218   2 442 257 512  

2009     677 308 377     101 206 999   3 623 745 831   1 866 778 155     578 427 301   1 936 474 008       95 308 661    698 930 182    160 330 197   2 511 839 759  

2010     313 309 024       38 723 587   3 859 401 761   1 654 029 326     642 117 685   2 033 372 668     109 489 770    732 739 227    178 485 174   2 796 267 723  

2011     332 239 989       36 915 554   4 273 824 069   1 580 729 450     686 431 874   2 059 295 622     114 341 688    765 209 758    177 405 137   2 779 347 154  

2012     292 276 580       28 906 475   4 647 934 867   1 633 058 197     753 627 918   2 144 940 998     119 513 797    799 823 100    173 122 343   2 712 250 036  

2013     194 188 592       19 205 465   4 790 664 115   1 596 888 038     866 976 121   2 344 046 548     128 608 705    860 689 026    210 296 422   2 793 938 175  

2014     126 935 760       12 554 086   4 379 691 275   1 383 060 403     863 895 356   2 335 717 075     123 510 210    905 741 538    217 453 311   2 889 022 565  

2015       80 564 019         7 967 870   3 650 255 266   1 090 335 989     911 698 365   2 232 089 100     144 591 856    888 207 115    231 388 571   3 074 162 442  

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Sum privat aktiva Sum  næringsrelatert aktiva Sum formuesskatt totalt 

4 861 371 815 4 474 001 951 9 335 373 766 

4 880 973 226 5 501 492 534 10 382 465 760 

5 525 011 731 6 967 401 683 12 492 413 414 

5 369 728 272 6 687 418 915 12 057 147 187 

5 135 120 367 7 115 229 103 12 250 349 470 

5 102 803 414 7 255 132 531 12 357 935 945 

5 584 242 757 7 221 497 538 12 805 740 295 

5 986 475 505 7 318 978 806 13 305 454 311 

6 190 733 955 7 614 767 252 13 805 501 207 

5 711 485 912 7 526 095 667 13 237 581 579 

5 018 498 077 7 292 762 516 12 311 260 593 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Den samlede skjerpingen av formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital er skjevt fordelt 

over gruppene. Gruppen 1 til 10 mill. kroner i netto likningsformue har over analyseperioden 

redusert sin samlede andel av formuesskatten fra 44,0 prosent i 2005 til 28,5 prosent i 2015. 

Innenfor dette har den samlede formuesskatten på private aktiva, steget fra 26,4 prosent til 29,6 

prosent over perioden, trolig drevet av veksten i boligprisene. Andelen næringsrelaterte aktiva er 

derimot nær halvert, fra 17,6 prosent til 8,9 prosent.  
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Gruppen med netto likningsformue mellom 10 og 50 mill. kroner har økt sin samlede andel av 

formuesskatten, fra 15,9 prosent i 2005 til 25,5 prosent i 2015, med vekst i den relative andelen av 

både privat og arbeidende, næringsrelatert kapital. Gruppen med 50 til 100 mill. kroner i netto 

likningsformue har økt sin andel av den samlede formuesskatten som er betalt fra 4,7 prosent til 8,4 

prosent over perioden, med hovedvekten av økningen i arbeidende, næringsrelatert kapital.  

Størst andelsmessig økning i betalt formuesskatt står den øverste gruppen, med netto liknings-

formue over 100 mill. kroner, for. Deres andel av den samlede formuesskatten har mer enn doblet 

seg, fra 11,5 prosent i 2005 til 26,8 prosent i 2015. Økningen i gruppens formuesskatt på private 

aktiva er moderat, fra 1,2 prosent av all formuesskatt i 2005 til 1,9 prosent i 2015. Økningen i 

andelen av formuesskatt på deres næringsinvesteringer står for hoveddelen av veksten. Den utgjorde 

10,4 prosent av all formuesskatt i 2005 og utgjør 25,0 prosent av all formuesskatt i 2015.  

Tabell 6: Estimert andel av totalt betalt formuesskatt for alle som betaler formuesskatt, fordelt 
etter netto likningsformuesgruppe og om det er betalt formuesskatt på private aktiva eller 

arbeidende, næringsrelaterte aktiva. 2005–2015. 2015-kroner 

  0-1 mill. kr 1-10 mill. kr 10-50 mill. kr 50-100 mill. kr 100+ mill. kr 

 Privat Næringsrelatert Privat Næringsrelatert Privat Næringsrelatert Privat Næringsrelatert Privat Næringsrelatert 

2005 20,2 % 3,6 % 26,4 % 17,6 % 3,7 % 12,3 % 0,6 % 4,1 % 1,2 % 10,4 % 

2006 14,0 % 2,5 % 27,3 % 16,7 % 4,0 % 12,6 % 0,7 % 4,4 % 1,1 % 16,8 % 

2007 11,3 % 2,0 % 27,1 % 15,9 % 4,0 % 12,8 % 0,7 % 4,8 % 1,1 % 20,3 % 

2008 7,8 % 1,1 % 29,4 % 14,5 % 4,8 % 14,5 % 0,8 % 5,2 % 1,8 % 20,3 % 

2009 5,5 % 0,8 % 29,6 % 15,2 % 4,7 % 15,8 % 0,8 % 5,7 % 1,3 % 20,5 % 

2010 2,5 % 0,3 % 31,2 % 13,4 % 5,2 % 16,5 % 0,9 % 5,9 % 1,4 % 22,6 % 

2011 2,6 % 0,3 % 33,4 % 12,3 % 5,4 % 16,1 % 0,9 % 6,0 % 1,4 % 21,7 % 

2012 2,2 % 0,2 % 34,9 % 12,3 % 5,7 % 16,1 % 0,9 % 6,0 % 1,3 % 20,4 % 

2013 1,4 % 0,1 % 34,7 % 11,6 % 6,3 % 17,0 % 0,9 % 6,2 % 1,5 % 20,2 % 

2014 1,0 % 0,1 % 33,1 % 10,4 % 6,5 % 17,6 % 0,9 % 6,8 % 1,6 % 21,8 % 

2015 0,7 % 0,1 % 29,6 % 8,9 % 7,4 % 18,1 % 1,2 % 7,2 % 1,9 % 25,0 % 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
 

Sum privat aktiva Sum  næringsrelatert aktiva Sum formuesskatt totalt 

52,1 % 47,9 % 100 % 

47,0 % 53,0 % 100 % 

44,2 % 55,8 % 100 % 

44,5 % 55,5 % 100 % 

41,9 % 58,1 % 100 % 

41,3 % 58,7 % 100 % 

43,6 % 56,4 % 100 % 

45,0 % 55,0 % 100 % 

44,8 % 55,2 % 100 % 

43,1 % 56,9 % 100 % 

40,8 % 59,2 % 100 % 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
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Samlede samfunnsbidrag ved direkte og indirekte skatter 

Som nevnt er debatten om skattebidraget fra næringsdrivende oftest preget av hva de betaler i 

formuesskatt. En helhetlig gjennomgang av samfunnsbidraget fra formuesskatteytere som er 

næringsdrivende eller har investeringer i næringsliv, som inkluderer både det direkte og det indirekte 

skattebidraget fra deres næringsvirksomhet, avdekker et langt større bidrag enn hva formuesskatten 

utgjør. 

Figur 25 viser det samlede samfunnsbidraget for personer som betaler formuesskatt på arbeidende, 

næringsrelatert kapital i 2014, hvor selskapsskatten er justert for skatteyters eierandel i bedriften. 

Det gjennomsnittlige skattebidraget fra alle skatteytere, fra både de som er i formuesskatteposisjon 

og de som ikke er i formuesskatteposisjon, er i 114 707 kroner. I gruppen med likningsformue 

mellom 1 og 10 mill. kroner og med investeringer i næringsaktiva er gjennomsnittlig samlede 

skattebidrag 417 400 kroner totalt, hvorav inntektsskatt utenom formuesskatt utgjør 70 prosent, 

fulgt av selskapsskattebidraget på 23,4 prosent. Det gjennomsnittlige samlede skattebidraget per 

skatteyter i gruppen med netto likningsformue mellom 10 og 50 mill. kroner er 1 344 347 kroner, 

hvor inntektsskatt utenom formuesskatt utgjør 45,7 prosent, tett fulgt av selskapsskattebidraget på 

41,0 prosent. I gruppen med netto likningsformue mellom 50 og 100 mill. kroner er det gjennom-

snittlige samlede skattebidraget 4 086 400 kroner, hvor selskapsskattebidraget utgjør hoveddelen 

med 55,9 prosent, etterfulgt av inntektsskatt utenom formuesskatt på 27,5 prosent. I den øverste 

netto likningsformuesgruppen over 100 mill. kroner er det gjennomsnittlige samlede skattebidraget 

12 588 000 kroner. Også her utgjør selskapsskattebidraget hoveddelen, med 56,8 prosent, etterfulgt 

av formuesskatt på næringsrelatert kapital med 23,6 prosent og inntektsskatt utenom formuesskatt 

på 17,8 prosent. Figur 26 viser den andelsmessige fordelingen av det utvidede skattebidraget i de 

ulike netto likningsformuesgruppene, samt det gjennomsnittlige skattebeløpet per skatteart i de 

ulike netto likningsformuesgruppene. 

 

  



civ i ta-rapport

43 
 

Figur 25: Gjennomsnittlig utvidet skattebidrag fra personer som betaler formuesskatt på 
næringsinvesteringer i ulike netto likningsformuesgrupper inklusiv selskapsskatt, og gjennomsnittlig 

betalt skatt av alle skatteytere, 2015-kroner. 2014 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

Figur 26: Prosentvis fordeling av det gjennomsnittlig utvidet skattebidrag fra personer som betaler 
formuesskatt på næringsinvesteringer i ulike netto likningsformuesgrupper inklusiv selskapsskatt, 

med kroneverdi i betalt skatt per skatteart oppgitt som dataetikett, 2015-kroner. 2014 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Det gjennomsnittlige skattebidraget fra alle skatteytere er 114 707 kroner i 2014. Skatteytere med 

netto likningsformue mellom 1 og 10 mill. kroner og investeringer i næringsvirksomhet betalte i 

gjennomsnitt 3,64 ganger mer enn dette (417 358 kr) i utvidet skattebidrag ved persolig skatt og 
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selskapsskatt fra eget eierskap. Hadde formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital vært 

avviklet, ville andelen blitt marginalt lavere, 3,58 ganger mer enn gjennomsnittlig skattebidrag fra 

alle skatteytere (410 900 kr). Netto likningsgruppen mellom 10 og 50 mill. kroner og nærings-

investeringer viser en tilsvarende utvikling. I denne gruppen er det utvidede skattebidraget 11,72 

ganger mer enn det gjennomsnittlige skattebidraget fra alle skatteytere (1 344 247 kr), og 10,58 

ganger mer dersom formuesskatten på arbeidende kapital fjernes (1 213 783 kr). I netto 

likningsgruppen mellom 50 og 100 mill. kroner er det totale utvidede skattebidraget 35,62 ganger 

større (4 086 433 kr) enn det gjennomsnittlige skattebidraget fra alle skatteytere. Holdes 

formuesskatt på næringsinvesteringer utenom, har denne likningsgruppen et utvidet personlig 

skattebidrag som er 30,42 ganger større (3 489 234 kr) enn det gjennomsnittlige skattebidraget til 

alle skatteytere. I den høyeste netto likningsformuesgruppen er det totale utvidete skattebidraget 

109,74 ganger større (12 588 003 kr) enn det gjennomsnittlige skattebidraget fra alle skatteytere. 

Hvis denne likningsgruppen ikke betaler formuesskatt på næringsaktiva, men bidrar med skatt fra 

inntekt, formuesskatt på private aktiva og selskapsskatt, ville det gjennomsnittlige utviede personlige 

skattebidraget i 2014 være 83,82 ganger større (9 614 194 kr) enn det gjennomsnittlige 

skattebidraget fra alle skatteytere. 

 

Figur 27: Gjennomsnittlig utvidet skattebidrag fordelt på netto likningsformuesgrupper for 
skatteytere med investeringer i næringsvirksomhet med og uten formuesskatt på arbeidende, 

næringsrelatert kapital sammenlignet med gj.snittlig betalt skatt for alle skatteytere. 2014 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
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DEL II – Personlig nullskatteytere og formuesskatt 

 

Nullskatteyterdebatten 

En personlig nullskatteyter er en person med inntekt under grensen for beskatning. Anslag for 2018 

viser at det er rundt 510 000 personer i Norge som har så lave inntekter at de ikke betaler skatt.  

Det kan være flere årsaker til at personer med formue kan være nullskatteytere i enkeltår. Det kan 

skyldes private forhold, slik som at man studerer eller tar et friår som er finansiert av oppsparte 

midler. Begge deler kan føre til en nullskatteyterposisjon i enkeltår. Unge mennesker som har 

deltidsjobber eller tjener lite, har ofte frikort. Da betaler de ikke skatt så lenge de tjener mindre enn 

grensen. I skattemeldingen er det også et bunnfradrag for alminnelig inntekt. Har man lave inntekter, 

kan fradraget sørge for at man kommer under grensen for å betale skatt. Er man i en av disse 

kategoriene, er man nullskatteyter. 

I den offentlige debatten er begrepet «nullskatteyter» oftest knyttet til personer som ikke betaler 

personlig skatt, slik som inntektsskatt, utbytteskatt eller annen skatt på kapitalinntekter, samtidig 

som de har stor formue. Årsakene kan være flere, men en vanlig grunn er at de eier en bedrift som 

taper penger og ikke har overskudd til å betale skatt av eller tar utbytte fra virksomheten, eller at de 

har en virksomhet som har gått med store underskudd som de skattemessig kan fremføre når 

virksomheten begynner å tjene penger igjen (underskudd kan gi mulighet til å redusere skatten i 

påfølgende år). I slike situasjoner kan det ofte være krevende å ta ut utbytte (det vil si kapitalinntekt 

som skatteyteren må betale skatt av). Eierne kan ha oppsparte midler eller de kan tidligere ha tatt ut 

et utbytte som dekker utgifter for flere år.  

I debatten om formuesskatten er det blitt hevdet at antallet nullskatteytere vil vokse markant, 

dersom formuesskatten på arbeidende kapital blir fjernet, og at dette vil bidra til at de rikeste da ikke 

bidrar med personlig skatt til samfunnet. Det er viktig at alle mennesker som kan betale skatt, gjør 

det. Skulle det vise seg at fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital skulle føre til at mange 

mennesker over tid ikke betaler skatt, er det bekymringsfullt. 
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Nullskatteytere er også et politisk-retorisk begrep. Den lille oversikten nedenfor viser hvordan 

begrepet nullskatteytere brukes i den politiske debatten, særlig for å argumentere for å beholde 

formuesskatten.  

Før valget i 2017 hadde Finansdepartementet, på oppdrag fra SV, regnet ut at 3 900 flere personer 

ville bli nullskatteytere, dersom formuesskatten på arbeidende kapital ble avskaffet. ABC Nyheter 

presenterte følgende oversikt: 

3.900 flere personer hadde blitt nullskatteytere hvis man fjerner all formueskatt på aksjer og 
driftsmidler. Ifølge beregningene vil de 1 600 rikeste personene i Norge få et gjennomsnittlig 
skattekutt på 1,75 millioner kroner i året. Disse 1 600 personene er del av den eksklusive klubben 
som har 100 millioner eller mer i formue. Med dagens regelverk har den samme gruppen i 
gjennomsnitt 3,76 millioner i formuesskatt. Kutt på 1,75 millioner vil utgjør en nedgang på 46 % i 
snitt for Norges 1 600 rikeste. Totalt ville en slik endring i reglene ført til skattekutt på 7,5 milliard 
kroner per år.11  

 

VG fulgte opp med en forside der det stod: «Tusener blir nullskatteytere – Erna ikke bekymret». I 

Dagsavisen litt tidligere på sommeren 2017 skrev kommentator Kjetil Staalesen: «Formuesskattens 

kanskje viktigste funksjon er å forsikre alle som drar lasset, fattige som rike, om at ingen sitter oppå 

vogna og dingler med beina.»12 Midt i valgkampen skrev Agendas Hannah Gitmark i Dagbladet: 

Inntil nå har de fleste vært enige om at vi ikke ønsker nullskatteytere i Norge. Hvorfor? Fordi det 
vil undergrave vanlige folks vilje til å betale skatt. Hvorfor skal hjelpepleiere, servitører og 
håndverkere betale mer skatt enn noen av dem som har mest i Norge? Fjernes formuesskatten 
har vi fjernet den mest omfordelende skatten i Norge uten at vi kan forvente noen sterke positive 
effekter for samfunnsøkonomien, med mindre du mener at et kraftig kutt i pengene vi har å 
bruke på nødvendige investeringer i fellesskapet er det. At vi har en statsminister som ikke 
bekymrer seg over det – bekymrer meg.13 

 

Professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole (Senter for skatteforskning) mente at fjerningen 

av formuesskatt på arbeidende kapital ville føre til at mange gjør skattetilpasninger. Han sa til VG: 

«Det er ingen heksekunst å få ting til å bli arbeidende kapital og dermed slippe formuesskatt. La meg 

ta et eksempel: Hvis du har penger i banken, så kan du bare opprette et aksjeselskap som eier 

bankkontoen din, og dermed er pengene på kontoen blitt arbeidende kapital – og du slipper 

formuesskatt.»14 Han la til at selv om de rikeste vil betale skatt uansett gjennom eiendommer og 

private inntekter, vil det «bare bli smuler sammenlignet med de store formuene som de vil slippe å 

betale formuesskatt for dersom skatt på arbeidende kapital fjernes.»15 



civ i ta-rapport

47 
 

Trygve Hegnar kommenterte i Finansavisen 2.8.2017 at han «tror det er vanskelig å bli nullskatteyter. 

Vi har lønnsskatt, utbytteskatt, eiendomsskatt og altså formuesskatten, som ikke ser ut til å forsvinne 

med det første… Selv om det er ubegripelig for noen, er det også slik at tusenvis av næringsdrivende 

(små og store) faktisk taper penger på det de driver med, og da blir det nullskatt i ett eller flere år.» 

ABC Nyheter kunne fortelle at Erna Solberg ikke hadde funnet en løsning på nullskatteyter-

problemet, og at det ikke bekymret NHO.16 Øystein Dørum i NHO sa til ABC Nyheter: 

Det er oftest de rikeste som blir de tydeligste eksemplene, men i hovedsak er det små og 
mellomstore bedrifter som rammes. Det er krevende å dokumentere at marginale skattekroner 
vil bidra til å skape jobber, men for de som har ryggen mot stupet vil være eneste krone telle. I 
tillegg må formuesskatten betales uavhengig om bedriften går med underskudd eller ikke.17 

 

Senere i august fulgte VG opp saken og skrev at SSB har beregnet at av de 3 900 nye «null-

skatteyterne» har 1 800 en formue på over 1 million kroner.18 VG skrev at Erna Solberg har lovet at 

Norge ikke skulle få flere nullskatteytere, og Ap-leder Jonas Gahr Støre mente Solberg hadde snudd 

og kommenterte saken slik:  

Som regjeringssjef foreslår hun imidlertid å gjøre personer med 10 millioner kroner i formue, som 
altså er blant den rikeste ene prosenten i Norge, til nullskattytere. Det strider mot grunnleggende 
norske verdier, og rokker ved en samfunnskontrakt hvor vanlige folk med vanlige lønninger 
betaler skatt og skal sitte og se på at de med mest ikke gjør det.19 

 

Han mente videre at Solberg-regjeringen ville bruke flere milliarder i skattekutt til de fem prosent 

rikeste, og at folk ikke tror at kuttene skaper jobber – at det er effektløse skattekutt til de helt på 

toppen, som prioriteres foran arbeid, skole og eldreomsorg. 

For å bidra til å klargjøre debatten om nullskatteytere, følger det nedenfor en analyse av skattedata 

for perioden 2005 til 2015. Formålet er å se hvor mange som er nullskatteytere og hvor mange som 

vil bli det, dersom formuesskatten på arbeidende kapital avvikles.  

  

Formuesskatt og nullskatteposisjon over tid 

I dette kapittelet estimeres det hvordan en fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital slår ut for 

enkeltpersoner, basert på skattelikningstall for alle landets 3,7 millioner skatteytere mellom 2005 og 

2015. Perioden gir 11 år med historiske skattedata. Perioden er preget av at a) bunnfradraget i 

formuesskatten er økt, b) effektiv formuesskatt på næringsaktiva er økt, ved at verdsettelsesrabatten 

for aksjer ble avviklet i den første perioden til Stoltenberg II-regjeringen, c) formuesskatt på 
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næringsaktiva og sekundærboliger er økt vesentlig, og d) formuesskattesatsen er redusert fra 1,1 

prosent til 0,85 prosent i 2015. Analyseperioden er avsluttet før endringene som følge av 

skattereformen av 2016 trådte i kraft. Da ble blant annet utbytteskatten gradvis skjerpet, og 

likningsgrunnlagene for beregning av formue endret (se tabell med oversikt over endringer i 

regelverket). 

 

Formuesskatt på arbeidende kapital og personlig nullskatteposisjon 

Med skattereformen av 2016 ble det på nytt introdusert en verdsettelsesrabatt i formuesskatten (20 

prosent rabatt på aksjer og driftsmidler), med støtte i Stortinget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 

Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og 

Kristelig Folkeparti hadde i tillegg individuelle merknader til skattereformen hvor alle pekte på at de 

ønsket å utvide rabatten til 100 prosent, og med det avvikle formuesskatt på arbeidende kapital. 

Beregninger av virkningen på nye nullskatteytere ved avvikling av formuesskatt på næringsaktiva er 

derfor politisk sett det mest relevante. 

 

Formuesskatt på over 100 000 kroner – hvorav maksimalt 50 000 på private aktiva 

Den første beregningen, vist i figur 28, tar utgangspunkt i alle som er i formuesskatteposisjon på 

næringsrelaterte aktiva (definert ut fra alle som betaler over 100 000 kroner i formuesskatt, og hvor 

private aktiva som realkapital (hovedsakelig primærbolig, sekundærbolig og hytte) og banksparing 

fratrukket gjeld ikke overstiger formuesskatt på 50 000 kroner) og ikke betaler skatt på andre 

inntektskilder. Fordi gjeld i sin helhet først trekkes fra ikke-næringsrelaterte aktiva, gir dette en 

overestimering i antallet nullskatteytere. Flere av de som registreres her, vil reelt betale formues-

skatt på private aktiva dersom formuesskatt på næringsrelaterte aktiva avvikles, og således ikke bli 

en ren personlig nullskatteyter.  

Basert på denne vide definisjonen av formuesskatt på næringsrelatert kapital er det 1 618 

skatteytere som i ett av de 11 årene i perioden kun ville betalt formuesskatt på næringsrelatert 

kapital. Andelen som er nullskatteytere i flere år i perioden, er lav. 627 skatteytere tilfredsstiller 

kriteriene for to år av 11-års perioden, og antallet for år tre til fem er henholdsvis 345, 113 og 38. Det 

er til sammen mellom 1 og 24 skatteytere som tilfredsstiller kriteriet samlet sett med seks, syv, åtte 

og ni år. Det er ingen tilfeller for år 10 og 11. Det vil si at selv med utgangspunkt i et formuesskatte-

grunnlag som omfatter en bredde av mindre og mellomstore næringsdrivende, er det ingen som ville 
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blitt personlig nullskatteyter i hele perioden fra 2005 til 2015, dersom formuesskatt på arbeidende 

kapital hadde vært avviklet.   

Figur 28: Antall skatteytere over tid som betaler formuesskatt på over 100 000 kroner, hovedsakelig 
på næringsrelatert kapital, hvor formuesskatt på private aktiva maksimalt utgjør 50 000 kroner og 

som ikke betaler skatt av andre inntektskilder, antall år i perioden 2005–2015 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Formuesskatt på over 1 mill. kroner – hvorav maksimalt 50 000 på private aktiva 

Økes formuesgrunnlaget og omfanget av næringsrelatert kapital, blir definisjonen reelt spisset mer 

mot næringsrelatert kapital i forhold til privat kapital, og således er det et mer presist mål på 

personlig nullskatteytere ved avviklet formuesskatt på næringsrelatert kapital. Figur 29 viser 

resultatene når betalt formuesskatt totalt sett økes til minimum én million kroner, og formuesskatt 

på private aktiva som realkapital og banksparing fratrukket gjeld maksimalt utgjør 50 000 kroner av 

dette. Verdsetting av næringsaktiva varierer avhengig av hvor det er investert. Unoterte aksjer 

verdsettes normalt lavere enn børsnoterte aksjer, men figur 29 kan brukes som en grov illustrasjon 

av de som har investert i næringsrelatert kapital med likningsverdi i størrelsesordenen 100 mill. 

kroner, eller mer. Finansdepartementet har beregnet at det i 2018 var 1 800 personer med 

investeringer i næringsrelatert kapital som har en likningsformue på 100 mill. kroner eller mer, i 2015 

var antallet beregnet å være 1 000.20  

Basert på denne definisjonen av betalt formuesskatt på næringsrelatert kapital på én million kroner 

eller mer, hvor formuesskatt på private aktiva maksimalt utgjør 50 000 kroner av dette, er det, som 

figur 29 viser, 270 skatteytere som i ett år av 11-årsperioden fra 2005 til 2015 ikke også betaler skatt 

på andre inntektsgrunnlag. Det er 106 og 59 som er i denne posisjonen i henholdsvis to og tre av 

årene i perioden. For årene fire og fem er det registrert mellom ett og 24 tilfeller til sammen i begge 
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årene. Det er ikke registrert noen skatteyter hvor det eneste skattebidraget er én million kroner eller 

mer i formuesskatt på næringsaktiva, vidt definert, i seks eller flere av 11-årsperioden. 

 

Figur 29: Antall skatteytere over tid som betaler formuesskatt på 1 mill. kroner eller mer, 
hovedsakelig på næringsrelatert kapital, hvor formuesskatt på private aktiva maksimalt utgjør 

50 000 kroner, og som ikke betaler skatt av andre inntektskilder, antall år i perioden 2005–2015 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

Formuesskatt på over 50 000 kroner på næringsrelatert kapital  

Det er også mulig å estimere nullskatteyterproblematikken og formuesskatt på næringsaktiva ved en 

streng definisjon, hvor formuesskatt på næringsaktiva er det eneste skattebidraget, og det ikke ytes 

noe skattebidrag fra andre kilder, herunder formuesskatt på private aktiva. 

Figur 30 viser resultatene av antall år skatteytere kun har betalt 50 000 kroner eller mer i 

formuesskatt på næringsaktiva, og ikke har betalt skatt fra andre inntektskilder. Basert på denne 

definisjonen var det fra 2005 til 2015 1 550 skatteytere som var i denne posisjonen i ett år i 11-

årsperioden, 527 skatteytere i to år i perioden, 215 skatteytere i tre år i perioden, 70 skatteytere i 

fire år i perioden og 36 i fem år i perioden. Det var mellom en og 24 skatteytere registrert i år seks til 

og med ni samlet sett. Statistisk kan man vente at dette fordeler seg skjevt, med hovedvekten i de 

første årene. Ingen er registrert med formuesskatt på næringsaktiva som eneste skattebidrag i 10 av 

årene eller gjennom hele perioden. 
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Figur  30: Antall skatteytere over tid som betaler formuesskatt på 50 000 kroner eller mer på 
næringsrelatert kapital og som ikke betaler skatt av andre inntektskilder,  

antall år i perioden 2005–2015 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

 

Formuesskatt på over 1 mill. kroner på næringsrelatert kapital  

Ser vi på de som har én million kroner eller mer fra formuesskatt på næringsaktiva som eneste 

skattebidrag, reduseres antallet betydelig. Figur 31 viser resultatene av antall år skatteytere kun har 

betalt én million kroner eller mer i formuesskatt på næringsaktiva, og ikke har bidratt med annen 

skatt. Basert på denne definisjonen var det fra 2005 til 2015 179 skatteytere som var i denne 

posisjonen i ett år i 11-årsperioden, 59 skatteytere i to år i perioden og et sted mellom ett og 24 

tilfeller samlet for årene tre, fire og fem. Ingen er registrert med én million kroner fra formuesskatt 

på næringsrelatert kapital som eneste skattebidrag i seks eller flere år i 11-årsperioden fra 2005 til 

2015. 
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Figur 31: Antall skatteytere over tid som betaler formuesskatt på 1 mill. kr kroner  

eller mer på næringsrelatert kapital og som ikke betaler skatt av andre inntektskilder,  

antall år i perioden 2005–2015 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

 

Betalt formuesskatt generelt og personlig nullskatteposisjon 

50 000 kroner i formuesskatt er det laveste betalte formuesskattebeløpet som er analysert for 

nullskatteyterproblematikk, dersom all formuesskatt avvikles. I tillegg er det satt som et krav for å 

registreres som potensiell nullskatteyter at skatteyter ikke har andre inntektskilder i et enkeltår. Her 

holdes nedre grense på betalt formuesskatt fast, uavhengig av hvordan formuesskattereglene i de 

enkelte årene har vært innrettet. En fordel med denne definisjonen er at den utelukker nærings-

drivende som har hatt annen inntekt, men som ikke betaler skatt på dette fordi de har tap i næring 

som overskrider skatten den andre inntekten utløser.  

 

Formuesskatt på over 50 000 kroner på all formue 

Figur 32 viser at i ett av de 11 årene i perioden 2005 til 2015 er det 2 606 skatteytere som befinner 

seg i den aktuelle situasjonen, og ville i dette ene året ha blitt ny personlig nullskatteyter, dersom det 

ikke hadde vært innkrevd formuesskatt i denne perioden. 2 606 skatteytere tilsvarer 0,7 promille av 

de 3,7 millioner skatteyterne. 

Gjentakelsesandelen, det vil si at dette skjer i mer enn ett av de 11 årene i perioden, er relativt lav. 

463 personer, 18 prosent av engangsgruppen, har vært i denne situasjonen i to av de 11 årene i 

perioden. Dette reduseres videre til 142 skatteytere i tre av de 11 årene og 46 skatteytere i fire av de 

11 årene. Etter det kommer vi til den minste analyseenheten på «under 25», hvor det kumulativt er 
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mellom 1 og 24 registrerte tilfeller i årene fem, seks,  syv og åtte til sammen. Det er statistisk 

sannsynlig at fordelingen av «under 25»-gruppen er skjev med en større andel av tilfellene i år fem 

og en synkende andel av tilfellene i henholdsvis år seks, syv og åtte.  

Ingen skatteytere har betalt over 50 000 kroner i formuesskatt og samtidig ikke hatt andre 

inntektskilder i ni eller mer av årene i perioden. Det betyr at ingen som har betalt 50 000 kroner eller 

mer i formuesskatt ville vært personlig nullskatteyter over hele tidsperioden fra 2005 til 2015, 

dersom det ikke hadde blitt innkrevd formuesskatt i denne perioden. 

Figur 32: Antall skatteytere over tid som har betalt formuesskatt over 50 000 kroner  
og har ingen eller negativ inntekt, antall år i perioden 2005–2015 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

Formuesskatt på over 1 mill. kroner på all formue 

Tar man utgangspunkt i skatteytere som har store formuer og som har betalt formuesskatt på mer 

enn en million kroner, og samtidig ikke hadde andre inntekter (formuen kan da grovt sies å tilsvare 

en netto likningsformue på rundt 120 mill. kroner, litt avhengig av hva det er investert i), reduseres 

antallet skatteytere som har vært i denne posisjonen i perioden 2005 til 2015 til 109 én gang i 11-

årsperioden og 34 i to år av de 11 årene, slik figur 33 viser. Det er kumulativt under 25 registrerte 

tilfeller til sammen over årene tre, fire, fem, seks og syv. Det er ingen skatteyter i denne gruppen 

som ville vært personlig nullskatteyter over alle de 11 årene fra 2005 til 2015 dersom hele 

formuesskatten hadde vært avviklet. 
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Figur  33: Antall skatteytere over tid som har betalt formuesskatt over 1 million kroner og har ingen 
eller negativ inntekt, antall år i perioden 2005–2015 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
 
 
 
 

Netto formue og personlig nullskatteposisjon ved avvikling av hele formuesskatten 

I dette avsnittet beregnes potensielle nullskatteyterposisjoner ved avvikling av hele formuesskatten, 

med utgangspunkt i netto likningsformue, selv om det i praksis ikke er aktuelt. 

 

Likningsformue på 1 mill. kroner eller mer 

Den første beregningen er presentert i figur 34 og tar utgangspunkt i skatteytere med netto 

likningsverdier over én million kroner og som ikke betaler skatt av andre inntektskilder. I de 11 årene 

over perioden 2005 til 2015 er det 21 892 skatteytere som befinner seg i denne posisjonen i ett av de 

11 årene i perioden. Gjentagelsesfrekvensen er også her relativt lav, hvor 6 624 skatteytere er i 

denne skatteposisjonen i to år. For årene tre til og med syv i 11-årsperioden er andelen henholdsvis 

2 936, 1 304, 582, 223 og 92. For de siste tre årene i perioden er det under 25 tilfeller registrert 

samlet sett.  

Med andre ord, selv når grensen for å registreres som personlig nullskatteyter ved en avvikling av 

formuesskatten settes lavt ved netto likningsverdi på 1 mill. kroner, noe som omfatter store deler av 

de som betaler formuesskatt i årene 2005 til 2013, og alle som betaler formuesskatt i 2014 og 2015 

(bunnfradraget i formuesskatten ble satt til 1 mill. kroner i 2014), er det relativt få tilfeller av nye 
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personlig nullskatteytere som kan registreres over tid. Gruppen som er registrert innenfor den 

potensielle nullskattedefinisjonen i ett av de 11 årene reduseres med 70 prosent når antallet 

gjengangere som faller inn under definisjonen i to av de 11 årene identifiseres. For de etterfølgende 

gruppene med økning av gjentagelse med ett og ett år, er reduksjonstakten rundt 55 prosent. Det er 

under 100 tilfeller av eksisterende skatteytere som ville blitt personlig nullskatteyter i 7 av de 11 

årene mellom 2005 og 2015 dersom all formuesskatt hadde blitt avviklet. 

Figur 34: Antall skatteytere over tid som har netto likningsformue over 1 million kroner  
og ikke betalt skatt av andre inntektskilder, antall år i perioden 2005–2015 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 

 

 

Likningsformue på 100 mill. kroner eller mer 

Som figur 35 viser, er det få som har vært i denne posisjonen i perioden 2005 til 2015 i gruppen med 

skatteytere med netto likningsformue på 100 mill. kroner eller mer og ingen annen betalt skatt fra 

andre kilder. 301 av disse med netto likningsformue over 100 mill. kroner er identifisert som 

potensielle nullskatteytere uten skattebidrag dersom formuesskatten hadde blitt avviklet i ett år i 11-

årsperioden fra 2005 til 2015, 150 i to år av perioden, 98 i tre år i perioden og 25 i fire år i perioden. 

Den siste kategorien, under 25 tilfeller samlet sett, strekker seg over årene fem, seks og syv. Ingen 

tilfeller er registrert for åtte år eller mer i 11-årsperioden. 
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Figur 35: Antall skatteytere over tid som har netto likningsformue over 100 millioner kroner  
og ikke skatter av andre inntektskilder, antall år i perioden 2005–2015 

 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere og NyAnalyse 
 

 

 

Sensitivitetsvurdering 

Det finnes ingen formell definisjon av hva en «personlig nullskatteyter» er. Denne rapporten har 

konsentrert beregningene mot formuesskatt som eneste betalte skatt, men andre analyser 

inkluderer også noe skatt på inntekt i personlig nullskatteyterdefinisjonen.  

Tabell 7 viser virkningen av å inkludere opp til henholdsvis 50 000 kr og 100 000 kroner i skatt på 

andre inntektskilder i nullskattebegrepet i kombinasjon med at skatteyterne betaler over 50 000 

kroner i formuesskatt, hvor maksimalt 50 000 kroner av dette er på private aktiva, mens det 

resterende er på næringsrelatert kapital. Denne beregningen kan sees på som en illustrasjon av 

omfanget av skatteytere som kan bli personlig nullskatteyter dersom formuesskatt på næringsaktiva 

avvikles, hvor det også er inkludert skatt på andre inntektskilder på opp til 100 000 kroner, en 

skatteposisjon som vil bestå dersom formuesskatt på næringsaktiva avvikles. 

Det er 2 939 skatteytere som i perioden 2005 til 2015 i ett år av de 11 årene i perioden kun har betalt 

50 000 kroner eller mer i formuesskatt, hvorav maksimalt 50 000 kroner av dette er på private aktiva, 

som primærbolig, hytte, personlig bankinnskudd, personlig løsøre, mv. Inkluderer man de som i 

tillegg har betalt noe skatt på andre inntektskilder i nullskatteyterbegrepet, og setter grensen på 

skattebidrag på henholdsvis 50 000 kroner og 100 000 kroner, øker antallet til 3 368 og 3 545, 

respektivt. Det tilsvarer en økning på henholdsvis 15 og 21 prosent. Antallet som har vært i disse 
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skatteposisjonene over flere år faller over tid, og med alle tre definisjonene finner vi at det er under 

25 skatteytere som ville vært personlig nullskatteyter i mellom syv og ni år i 11-årsperioden.  

Det er således en moderat økning i antallet skatteytere som omfattes om man mykner litt på kravet 

om hva en nullskatteyter er, ved å utvide skattebidraget som kan betales, mens man fremdeles 

regnes som personlig nullskatteyter, men maksimalt antall år i perioden hvor det er registrert noen 

nullskatteytere utvides ikke. Med andre ord, ved å inkludere opp til 100 000 i skatt på andre 

inntektskilder til kravet om at de skal betale minst 50 000 kroner i formuesskatt, så øker antallet 

registrerte tilfeller i år en fra 2 939 til 3 535, og det registreres også noen få flere tilfeller opp til år 

seks, men andelen er synkende med årene. Siste gruppe med registrerte tilfeller, minstemålet med 

under 25 registrerte skatteyterer totalt til sammen i syv til ni av de 11 årene i perioden, endres ikke. 

Det vil si at det kan potensielt være økning i antallet, men under den nedre målegrensen som er satt 

ved 25 identifiserte skatteytere, og det er ikke endring i antallet år denne gruppen dekker.  

 
 

Tabell 7: Antall skatteytere som betaler formuesskatt på over 50 000 kroner og hvor formuesskatt 
på private aktiva utgjør maksimalt 50 000 kroner, hvor den overskytende formuesskatt estimeres å 
være på arbeidende, næringsrelevant kapital, og som betaler hhv. 0, opp til 50 000 kr og opp til 100 

000 kr i skatt av andre inntektskilder. Antall år i perioden 2005–2015. 

År 
Betalt formuesskatt på over  
50 000 kr, 0 skatt på andre 

inntektskilder 

Betalt formuesskatt på over 
50 000 kr og opp til 50 000 kr i 
skatt på andre inntektskilder 

Betalt formuesskatt på over  
50 000 kr og opp til 100 000 kr i 

skatt på andre inntektskilder 

1 2 939 3 368 3 545 

2 986 1 122 1 155 

3 509 578 589 

4 175 211 214 

5 68 94 94 

6 29 48 48 

7 

Under 25 Under 25 Under 25 8 

9 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
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Skattebidrag fra personlig nullskatteytere med næringsformue 

I den offentlige debatten om samfunnsbidraget til velstående personer og faren for personlig 

nullskatteyterposisjon er det vanlig at alt handler om bidraget skatteyteren gir ved personlig betalt 

skatt, og ikke de inntektene og skattene deres investeringsaktiviteter er med på å muliggjøre. Som 

vist i del I i denne analysen, gir det et skjevt bilde for næringsdrivende, da deres største samfunns-

bidrag normalt er gjennom bedriftene de driver og kan ha etablert. Dette kapittelet gir et innblikk i 

noe av samfunnsbetydningen fra potensielle personlige nullskatteytere i enkeltår hvor de kun betaler 

formuesskatt.  

Kapittelet illustrerer også at det er det samlede skattebidraget fra verdiskapende aktiviteter som er 

av betydning for velferdsstatens finansieringsmuligheter. Om dette beskattes helt eller delvis 

gjennom selskapet eller på personlig hånd er således underordnet.  

 

Analyse av skattebidraget gjennom bedriftseierskap 

Tabell 8 viser antall ansatte, selskapsskatt og lønnsmidler i investerte selskap(er), justert for 

eierandelene til skatteytere i det aktuelle året som skatteyteren betaler over én million kroner i 

formuesskatt på næringsinvesteringer, og som utenom denne formuesskattebetalingen ville vært 

personlig nullskatteyter i det aktuelle året, som også er definisjonen som er presentert i figur 31. 

Dette er et godt mål på omfanget av personlige nullskatteyterposisjoner for de med størst 

næringsinvesteringer, dersom formuesskatt på næringsinvesteringer skulle bli avviklet. Tabellen gir 

også en oversikt over hva formuesskattebidraget på næringsinvesteringer i det aktuelle skatteåret 

utgjør, relatert både til selskapskatt og lønnsutgifter i selskapene som skatteyterne er investert i, 

justert for deres eierandeler. 

Som vist i figur 31 er gjentagelsesfrekvensen for de aktuelle skatteyterne relativt lav, med 179 

skatteytere som var i denne posisjonen i ett år i 11-årsperioden fra 2005 til 2015, 59 skatteytere i to 

år i perioden og et sted mellom en og 24 tilfeller samlet for årene tre, fire og fem. Ingen er registrert 

til å ha én million kroner fra formuesskatt på næringsrelatert kapital som eneste skattebidrag i seks 

eller flere år i 11-årsperioden fra 2005 til 2015. Men som tabell 8 viser, er det ikke en jevn fordeling 

mellom årene fra 2005 til 2015 som observeres. Antallet skatteytere som er omfattet, ser ut til å 

variere med konjunkturene, og nådde en topp rett i forkant av finanskrisen, med 71 og 103 tilfeller i 

2006 og 2007 og 123 i finans-krisens utbruddsår 2008. Alle de andre årene fra 2005 til 2015 er 
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registrert med under 24 tilfeller, den laveste måleenheten i analysen som er gjennomført, som 

tilsvarer fra 1 til 24 tilfeller hvert av disse årene.  

Variasjon fra år til år i hvem som inngår i gruppen av skatteytere som kun betaler én million kroner 

eller mer i formuesskatt, men ikke skatt fra andre inntektskilder, bidrar også til at gjennomsnitts-

beløpene som er rapportert i tabell 9 varierer en del.  

I gjennomsnitt over de 11 årene betaler de identifiserte skatteyterne 4,2 mill. kroner i formuesskatt, 

som er det eneste skattebidraget de personlig har. I åtte av årene ligger formuesskatten under 

snittet, mens den i tre av årene ligger over, med 11,1 mill. kroner som høyeste registrerte 

gjennomsnittsbeløp. 

De identifiserte skatteyterne er alle større investorer med næringsaktivitet. Justert for eierandelene 

som disse skatteytere har i ulike bedrifter, kan et gjennomsnittlig antall ansatte i bedriftene allokeres 

per potensiell nullskatteyter i de enkelte år. Antallet ansatte per skatteyter målt i årsverk svinger 

innenfor intervallet fra 31 årsverk i finanskriseåret 2009 til 226 årsverk per skatteyter i 2015. 

Gjennomsnittet over de 11 årene fra 2005 til 2015 er 110,5 årsverk til sammen allokert i en eller flere 

bedrifter, justert for eierandelen til skatteyter. 

De ansatte mottar lønn. Justert for eierandelen til de aktuelle skatteyterne varierer lønnsmidlene i 

gjennomsnitt fra 18,8 million kroner i 2011 til 140,1 mill. kroner per skatteyter i 2015, med et 

gjennomsnitt på 55,2 mill. kroner. Disse lønnsutgiftene utgjør inntektsgrunnlaget for de ansatte og 

utløser relaterte skatter til det offentlige, både for de ansatte og bedriften, men dette skattebidraget 

er ikke beregnet i BI-databasen som danner grunnlaget for denne rapporten. Målt over perioden 

utgjør lønnsmidlene i gjennomsnitt 15,1 ganger betalingen til de identifiserte skatteyterne i 

formuesskatt på næringsrelaterte investeringer. 

Selskapsskatten varierer fra år til år, og man kan se at konjunkturforhold virker inn. Etter at det er 

justert for eierandel i selskapene til de potensielle nullskatteyterne utenom formuesskatten på 

næringsrelaterte investeringer, svinger det gjennomsnittlige selskapskattebidraget som kan allokeres 

til eierskapet per skatteyter fra 0,1 mill. kroner i 2008 til 28,9 mill. kroner i 2015. I seks av årene i 

perioden er det gjennomsnittlige selskapsskattebidraget som er allokert til hver av skatteyterne, 

under 10 mill. kroner. I de resterende fem årene i perioden ligger det på over 10 mill. kroner. 

Gjennomsnittet over perioden er 9,8 mill. kroner, noe som er 2,3 ganger større enn det 

gjennomsnittlige formuesskattebidraget fra de identifiserte skatteyterne. I to av årene er 

formuesskattebidraget større enn selskapsskattebidraget (2005 og 2008), det er likt i 2011, og i de 
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resterende åtte årene i perioden er selskapsskattebidraget, målt per skatteyter, større enn deres 

formuesskattebidrag.  

Analysen av BI-databasen har kun sett på selskapsskattebidraget i de få årene skatteyterne med 

større næringsinvesteringer ville kommet i personlig nullskatteyterposisjon utenom  

formuesskatten. Det er rimelig å vente at selskapsskattebidraget i snitt vil være høyere i år  hvor 

skatteyterne ikke er i personlig nullskatteyterposisjon, da denne posisjonen for større nærings-

drivende ofte skyldes tap i næring. Det hadde derfor vært ønskelig at en fremtidig analyse tar for seg 

det samlede skattebidraget over en lengre periode fra næringsvirksomheten til skatteytere som i ett 

eller flere år vil være personlig nullskatteyter utenom formuesskatt på næringsrelatert kapital.  

 

Tabell 8: Skatteytere som betaler over 1 mill. kroner i formuesskatt på næringsinvesteringer og ikke 
annen skatt, som ville vært personlige nullskatteytere uten formuesskatt på næringsrelaterte 

aktiva. Antall ansatte, selskapsskatt og lønnsmidler i selskapene de er invester i, justert for 
eierandel til skatteyter. 2005–2015 

  
Antall 
skatte-
ytere 

Antall 
ansatte, 
årsverk 

gjennom-
snitt per 

skatteyter 

Sum 
selskaps-

skatt, 
gjennom-
snitt per 

skatteyter. 
Mill. kr 

Sum lønn, 
gjennom-
snitt per 

skatteyter. 
Mill. kr 

Formues-
skatt, 

gjennom-
snitt per 

skatteyter. 
Mill. kr 

Ratio andel 
selskaps-

skatt / 
formues-
skatt per 

skatteyter 

Ratio andel 
lønn/ 

formues-
skatt per 

skatteyter 

2005 <25             98              1,8           45,0              3,4            0,5          13,1  

2006 71          120           10,4           54,7              5,3            2,0          10,4  

2007 103          121           16,0           60,4              3,8            4,3          16,1  

2008 123          118              0,1           57,1              2,8            0,0          20,2  

2009 <25             31              3,8           19,0              2,1            1,8            8,9  

2010 <25          103           10,8           38,1              2,7            4,1          14,4  

2011 <25             35              2,5           18,8              2,6            1,0            7,4  

2012 <25             91              5,7           57,2              1,4            4,0          40,3  

2013 <25          166           22,2           82,2              7,8            2,8          10,5  

2014 <25          108              6,0           34,3              2,7            2,2          12,9  

2015 <25          226           28,9         140,1           11,1            2,6          12,6  

Snitt  110,5 9,8 55,2 4,2 2,3 15,1 

 
Note: Antall ansatte, selskapsskatt og lønnskostnader er regnet i forhold til eierandelen til skatteyter. For 
eksempel, en skatteyter som eier 10 prosent av ett selskap og 50 prosent av et annet selskap vil bli tillagt hhv. 
10 prosent og 50 prosent av antallet ansatte, selskapsskattebidrag og lønnskostnader i de to bedriftene 
 
Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
 



civ i ta-rapport

61 
 

Gjentas samme beregninger over potensielle personlige nullskatteytere utenom formuesskatt på 

næringsrelaterte aktiva for de som betaler 50 000 kroner eller mer i formuesskatt på næringsrelatert 

kapital, men ikke formuesskatt på private aktiva, får vi en indikasjon på det potensielle omfanget av 

personlig nullskatteyterskap utenom formuesskatt på næringsrelaterte aktiva for bredden av eiere av 

små, mellomstore og store bedrifter. Antallet registrerte skatteytere øker da til mellom 140 og 900 i 

året i perioden 2005 til 2015. Antallet er mellom 500 og 900 i 2006 til 2008, og under 200 fra 2010 til 

2015. Tabell 8 viser antall ansatte, selskapsskatt og lønnsmidler i disse skatteyternes investerte 

selskaper, justert for eierandel til skatteyterne i de årene hvor de ville vært potensielle personlig 

nullskatteytere utenom formuesskatt på næringsaktiva. Samme hovedtrekk over perioden kan 

observeres både i tabell 8 og 9. 

I gjennomsnitt betaler de identifiserte skatteyterne med over 50 000 kroner i betalt formuesskatt fra 

næringsinvesteringer og ingen andre personlige skattebidrag, 500 000 kroner i formuesskatt, et 

beløp som varierer fra rett over 200 000 kroner til rett under 1 mill. kroner. 

Skatteyterne kan være investert i ett eller flere selskaper. Justert for eierandelen til skatteyter er det 

i gjennomsnitt 17 ansatte årsverk i eierporteføljen til skatteyterne, som svinger mellom 6 til 32 

årsverk i 11-årsperioden fra 2005 til 2015. Lønnsmidlene til disse ansatte utgjør i snitt 8,3 mill. 

kroner, justert for eierandelen til skatteyter, og varierer innenfor intervallet 3,4 til 14,4 mill. kroner. I 

forhold til betalt formuesskatt på næringsrelatert kapital gir det en ratio på 17,5 i snitt, som er nær 

ratioen på 15,1 observert i tabell 8. 

Selskapsskatten i selskapen(e) skatteyterne er investert i, utgjør i snitt over perioden 1,2 millioner 

kroner, varierende fra 0,3 til 3,4 mill. kroner, justert for skatteyters eierandel. I forhold til betalt 

formuesskatt på næringsrelatert kapital, gir det en ratio på 2,3, som er det samme forholdstallet som 

kan observeres i tabell 9.  
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Tabell 9: Skatteytere som betaler over 50 000 kroner i formuesskatt på næringsinvesteringer og ikke 
annen skatt, som ville vært personlig nullskatteytere uten formuesskatt på næringsrelatert aktiva. 
Antall ansatte, selskapsskatt og lønnsmidler i selskapene de er invester i, justert for eierandel til 

skatteyter. 2005–2015 

  
Antall 
skatte-
ytere 

Antall 
ansatte, 
årsverk, 

gjennom-
snitt per 

skatteyter 

Sum 
selskaps-

skatt, 
gjennom-
snitt per 

skatteyter. 
Mill. kr 

Sum lønn, 
gjennom-
snitt per 

skatteyter. 
Mill. kr 

Formues-
skatt, 

gjennom-
snitt per 

skatteyter. 
Mill. kr 

Ratio  
andel 

selskaps-
skatt / 

formues-
skatt per 

skatteyter 

Ratio 
andel 
lønn/ 

formues-
skatt per 

skatteyter 

2005 230              19               0,6              7,6           0,42              1,5           18,2  

2006 600              27               2,0            11,8           0,83              2,4           14,3  

2007 697              32               3,4            14,4           0,77              4,4           18,7  

2008 894              27               0,4            12,8           0,58              0,7           21,8  

2009 211                6               0,3              3,4           0,26              1,2           13,3  

2010 158              11               0,7              5,4           0,25              3,0           21,8  

2011 165                9               0,4              4,4           0,30              1,5           14,8  

2012 141                9               0,5              4,6           0,21              2,4           21,5  

2013 150              15               1,7              7,6           0,60              2,7           12,6  

2014 181              10               0,8              5,3           0,25              3,2           21,0  

2015 166              22               2,5            13,9           0,98              2,6           14,1  

Snitt 327 17,1 1,2 8,3 0,5 2,3 17,5 
 
Note: Antall ansatte, selskapsskatt og lønnskostnader er regnet i forhold til eierandelen til skatteyter. For 
eksempel, en skatteyter som eier 10 prosent av ett selskap og 50 prosent av et annet selskap vil bli tillagt hhv. 
10 prosent og 50 prosent av antallet ansatte, selskapsskattebidrag og lønnskostnader i de to bedriftene. 
 
Kilde: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir Sasson og NyAnalyse 
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DEL III – Andre formuesskatterelaterte emner 

 

OECD’s anbefalinger for innretning av en eventuell formuesskatt 

OECD publiserte i 2018 en rapport som inneholdt vurderinger av om formuesskatt er en egnet skatt. 

Den inkluderte også hvordan OECD anbefaler at den innrettes, dersom et land velger å ha 

formuesskatt. 

 

Få land har formuesskatt 

Formuesskatt var en vanligere skatteform tidligere, men har de siste tiårene blitt avviklet i de fleste 

land. Figur 36 viser utviklingen i antall OECD-land som har eller har hatt formuesskatt mellom 1990 

og 2017. Det var i 1990 12 OECD- land som hadde formuesskatt. Ni av disse avviklet formuesskatten i 

perioden mellom 1990-tallet og frem til finanskrisen. Et par land, inkludert Spania, gjeninnførte 

formuesskatt midlertidig av provenyhensyn som følge av finanskrisens statsfinansielle utfordringer. 

Frankrike hadde formuesskatt i 2017, men erstattet denne med en eiendomsskatt på nærings-

eiendom i 2018. I 2019 er det tre OECD-land som har formuesskatt på personlige skatteytere – 

Spania, Sveits og Norge. 

 

Figur 36: Utviklingen i antall OECD-land med formuesskatt, 1990–2017 

 

Kilde: OECD, The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD, 2018 
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OECD’s formuesskatteanbefalinger 

Når enkeltskatter skal vurderes, mener OECD at det er viktig å ta utgangspunkt i skattesystemets 

helhet. Norge har provenymessig den nest høyeste formuesskatten av alle OECD-landene. I Sveits 

kreves det inn et større proveny i formuesskatt, målt som andel av økonomien, enn i Norge, men ved 

en sammenlikning av formuesskatten i disse to landene er det relevant å ta med at det ikke er skatt 

på kapitalinntekter i Sveits, noe det er i Norge. Figur 37 viser skatteprovenyet fra formuesskatt som 

en andel av BNP og som en andel av total skattlegging i de fire OECD-landene som har formuesskatt i 

2018, det vil si før Frankrike endret sin skatt til en eiendomsskatt.  

Figur 37: Skatteproveny fra formuesskatt, målt som andel av BNP og som andel av total skattlegging 

 

Note: Frankrike erstattet formuesskatt med en eiendomsskatt på næringseiendom i 2018 
Kilde: OECD, The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD, 2018 

 

OECD har følgende hovedvurderinger av formuesskatt og innretningen av den: 

 OECD’s hovedvurdering er at en kapitalbeskatning med brede grunnlag, herunder beskatning av 

kapitalgevinster, i kombinasjon med en god innretning av skatteregler for arv og 

generasjonsskifter, trolig er den mest effektive måten å bidra til å takle økende ulikhet på. 

Forutsatt en slik skatteinnretning er det, etter OECD’s syn, både ut fra effektivitetsargumenter 

for økonomien og av ulikhetshensyn, få argumenter for å ha en formuesskatt på toppen av et 

velutviklet kapitalskattesystem.  

 Norge har kapitalbeskatning med brede grunnlag som skattlegger kapitalgevinster. I tillegg er arv 

og generasjonsskifter etter omleggingen av arvebeskatningen nå basert på et kontinuitets-
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prinsippet. Det betyr at skatteposisjonen til de arvede aktivaene videreføres. I praksis betyr dette 

at i stedet for å betale arveavgift ved overdragelse (død), skattes det nå ved realisasjon (salg). 

Det er mest sannsynlig at dette over noe tid vil medføre en økt skattlegging, sammenlignet med 

bruk av en diskontinuitetsregel (arveavgift ved død) ved  generasjonsskifter av bedriftseierskap. 

Med andre ord, slik det norske skattesystemet reelt er innrettet, blant annet med et generelt 

kapitalbeskatningssystem, er det etter OECD’s syn ikke hensiktsmessig å ha formuesskatt i tillegg. 

 Velger et land å ha formuesskatt, er det OECD’s klare anbefaling at formuesskatt ikke innkreves 

på arbeidende, næringsrelatert kapital. Formuesskatt har negative virkninger på verdiskaping og 

effektivitet i økonomien, og OECD-rapporten viser til at et unntak for næringsrelaterte aktiva 

reduserer disse. 

 Det anbefales videre å ha lave satser i formuesskatten, spesielt dersom formuesskatten 

innkreves på toppen av skatt på kapitalinntekter, slik tilfellet er i Norge. De negative virkninger 

på økonomien øker ved høye satser. Avhengig av hvordan resten av kapitalbeskatningssystemet 

er innrettet, kan det etter OECD’s syn være hensiktsmessig å ha en progressiv formuesskatt. 

 Formuesskatt kan gi likviditetsproblemer, og det anbefales regler som gjør det mulig ved behov å 

betale formuesskatt over en tidsperiode. 

 OECD anbefaler å ha bunnfradrag i formuesskatten, for å begrense antallet skatteytere den 

omfatter. 

 Det anbefales regelmessige evalueringer av hvilken virkning formuesskatten har. Dette er noe 

som ikke gjennomføres i Norge. 

 

 

Nyere statistikk som er relevant for debatten om formuesskatt 

Analysene i del I og II bygger på BI sin database, ved professor Amir Sasson, som inneholder data 

frem til og med 2015. Dette kapittelet presenterer nyere statistikk som er relevant for samfunns-

debatten om formuesskatten. Alt tallmaterialet i denne delen er utarbeidet av NyAnalyse, ved 

partner og seniorøkonom Villeman Vinje, basert på tallgrunnlag fra Finans-departementet og SSB. 
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Splittet virkelighetsbeskrivelse - Vekst i den reelle betalte formuesskatten på arbeidende 

kapital, samtidig som regelendringer i formuesskatten estimeres å gi reduksjoner 

Den offentlige debatten om formuesskatt er preget av to utgangspunkt, som begge er presentert i 

figur 38. De som er positive til formuesskatt, ofte med hovedvekt på dens omfordelende virkninger, 

fremhever at formuesskatten er redusert med til sammen 6,9 mrd. kroner nominelt etter at Solberg-

regjeringen tiltrådte høsten 2013. De som er negative til formuesskatten, ofte med hovedvekt på 

dens negative virkninger på verdiskaping og samfunnsøkonomisk effektivitet, vektlegger at den 

betalte formuesskatten samlet sett nominelt har vært stabil etter regjeringsskiftet, mens betalt 

formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital har økt fra 6,7 mrd. nominelle kroner i 2013 til 

8,0 mrd. kroner i 2019. 

 

Figur 38: Estimater på betalt formuesskatt totalt sett, formuesskatt på arbeidende, næringsrelevant 
kapital og formell endring i formuesskatten totalt sett vs. referansesystemet året før. Mrd. 

nominelle kroner. 2013–2019. 

 

Kilde: NyAnalyse, estimater utregnet på tallgrunnlag fra Finansdepartementet 
 

 

For årene 2014 til 2016 er datagrunnlaget for formuesskatt på arbeidende kapital for dårlig, slik at 

det ikke har vært mulig å beregne hvor stort provenyet har vært. 

 

Figur 38 viser at formell reduksjon i formuesskatten sammenlignet med referansegrunnlaget fra året 

før, som Finansdepartementet benytter for å estimere virkninger av endringer i innretning av 
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formuesskatten, ikke nødvendigvis fører til tilsvarende reduksjoner i faktisk betalt formuesskatt. Den 

kumulative reduksjonen i formuesskatten, slik Finansdepartementet måler den i forhold til referanse-

utgangspunktene etter 2013, er 6,9 mrd. kroner. Med utgangspunkt i at formuesskatten var 14 mrd. 

kroner i 2013, burde det matematisk gi en formuesskatt på rundt 7 mrd. kroner i 2019, dersom 

Finansdepartementets provenyestimater på virkningen av endringer i formuesskatten hadde vært en 

rettesnor for hvordan formuesskatten utvikler seg.  

 

I stedet har formuesskatten i virkeligheten nominelt økt moderat over perioden, fra 14,0 mrd. kroner 

i 2013 til 14,3 mrd. kroner i 2019. Om lag 70 prosent av den formelle reduksjonen i formuesskatten 

etter 2013 skjedde i 2014 og 2015, da formuesskatten formelt ble redusert med 4,8 mrd. kroner 

(satsen ble til sammen satt ned fra 1,1 prosent til 0,85 prosent) sammenlignet med referanse-

målepunktet. Betalt formuesskatt ble kun redusert med 1,1 mrd. kroner, under ¼ av hva 

Finansdepartementets anslag vs. referansegrunnlaget indikerte at formuesskatten ville bli endret 

med. 2014 og 2015 var år som samlet sett var preget av turbulens i økonomien, og reduksjon i 

oljeprisen førte til mange konkurser og nedbemanninger for bedrifter innen oljerelaterte 

virksomheter, som ga tap. Verdistigning i næringslivet er derfor ikke en relevant forklaring på denne 

utviklingen for disse årene.  

 

Utviklingen med høyere formuesskatteinnbetalinger enn provenyestimatene fra Finansdeparte-

mentet indikerer, kan også observeres i årene 2016 til 2019. I disse fire årene ble formuesskatten 

redusert med 2,2 mrd. kroner ifølge Finansdepartementets provenyberegninger, målt mot 

referansegrunnlaget. Den reelle utviklingen beveget seg i motsatt retning, ved at betalt formuesskatt 

estimeres å øke netto med 1,4 mrd. kroner, fra 12,9 mrd. kroner i 2015 til 14,3 mrd. kroner i 2019. 

Ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019 viste de siste estimatene at formuesskatten anslås å 

utgjøre 14,5 mrd. kroner i 2018. Det er nominelt det høyeste beløpet noen sinne, og inflasjonsjustert 

høyere enn nivået i 2013. 

En hovedgrunn til at faktisk formuesskattebetaling konsistent lander på et høyere nivå enn 

provenyestimatene fra Finansdepartementet indikerer, er endringen i formuesskatt på primær-

boliger som ble gjennomført under Stoltenberg II-regjeringen, hvor formuesskattegrunnlaget for 

primærboliger automatisk justeres i takt med SSB’s målinger av gjennomsnittsprisutviklingen for 

boliger på kommunenivå. Disse justeringene kan i et stigende boligmarked gi betydelige økninger i 

formuesskatten på boliger, men registreres ikke i Finansdepartementets oversikt over proveny-

endringer, siden det ikke skjer endringer i de fastsatte reglene fra år til år. Dette står i klar kontrast til 
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tidligere tiders økninger av likningsverdien på boliger, som aktivt måtte vedtas i det enkelte budsjett, 

og ble registrert som en skjerping av skattene. 

En annen hovedgrunn til at provenyestimatene for formuesskatten fra Finansdepartementet har gitt 

et feilaktig bilde, finner vi trolig i skattleggingen av næringseiendom. Verdsettingen av nærings-

eiendom har blitt økt vesentlig under både Stoltenberg II-regjeringen og Solberg-regjeringen. Det var 

tidligere mange som tilpasset seg formuesskatten ved å «gjemme» reelle verdier i næringseiendom. 

Det var mulig ved at næringseiendom ble verdsatt med rabatt, mens gjeld ble trukket fra i sin helhet, 

noe som kunne resultere i ingen eller redusert formuesskatt. Skjerpingen av formuesverdsettingen 

av næringseiendom har gjort slike tilpasninger vesentlig vanskeligere, eller ikke gunstig økonomisk å 

gjennomføre innenfor akseptable gjeldsnivåer, noe som har gjort at reelle verdier har kommet frem 

til beskatning i et mye større omfang enn hva modellberegningene til Finansdepartementet har tatt 

høyde for. Provenyvirkningen av å skjerpe formuesskatten på næringsvirksomhet har trolig derfor 

vært satt for lavt, ved at de reelle formuesskatteskjerpelsene i verdsettingen av formuesskatt på 

næring i det høyere intervallet ikke er lineær. En indikasjon på dette er erfaringen i 2017, hvor 

formuesskatten total ble estimert til 12,7 mrd. kroner ved behandlingen av statsbudsjettet, mens 

anslaget ble justert opp med 1,4 mrd. kroner til 14,1 mrd. kroner i total formuesskatt da Revidert 

nasjonalbudsjett for 2017 skulle behandles, uten at det i mellomtiden forelå endringer i 

formuesskattereglene som indikerte en slik oppjustering av provenyet.  

En tredje hovedgrunn til at reell formuesskatt har ligget høyere enn provenyestimatene fra 

Finansdepartementet skulle tilsi, er trolig de historisk lave rentene verden og Norge har erfart etter 

finanskrisen, som tidvis har resultert i negative realrenter. Når prisen på penger, renten, går mot null 

over lengre tid, fører det til stigning i verdsettingen av realverdier – som eiendom og selskaper som 

handles på børs. Utfordringen for næringsdrivende som får høyere prising av sine aktiva og dermed 

økt formuesskatt, er at de lave rentene er et symptom på nedgangskonjunktur og utfordrende tider, 

noe som ofte ikke gir økt evne til å betale en høyere skatt.  

Formuesskatt innkreves uavhengig av om bedriften som det er investert i, går med underskudd eller 

har likviditetsutfordringer, noe som gjør formuesskatten spesielt utfordrende i nedgangskonjunk-

turer. En gitt formuesskattesats er også relativt sett for økonomien høyest når snittavkastningen i 

næringslivet er lavest, slik den er i nedgangskonjunkturer. Handlingsregelen er et eksempel. Den er 

nedjustert fra 4 til 3 prosent, fordi rentenivået er lavt. Også tekniske forhold har bidratt til å skjerpe 

formuesskatten i lavrente-regimet som vi nå har hatt en god stund. Formuesskatt på leid nærings-

eiendom fastsettes ved at 90 prosent av leieinntektene deles på en rentefaktor. Når rentefaktoren er 

lav, som ofte er forårsaket av lavkonjunktur og svekkede inntektsmuligheter, fører det matematisk til 



civ i ta-rapport

69 
 

at formuesskatten blir høyere enn ved en høyere rentefaktor, som ofte er tilfellet ved høy-

konjunktur. Det er verdt å merke seg at lokaler som står tomme, også sjablonmessig får tildelt leie 

som likningsverdien regnes ut fra. 

 

Tidoblet skatt på personlig eierskap etter skattereformen i 2006 

Det er utfordrende å få offentlige estimater på hvor mye formuesskatt som betales på arbeidende, 

næringsrelatert kapital. Det er svært relevant informasjon å ha når skatteletter diskuteres. På 

spørsmål om hva formuesskatteprovenyet totalt utgjør, svarer Finansdepartementet i dag følgende:  

 
Formuesskatten er en progressiv skatt, og den lar seg derfor ikke stykke opp i ulike grunnlags-
komponenter. Departementet har derfor ikke anledning til å gjøre de etterspurte beregningene for 
formuesskatt på næringsrelatert kapital. Departementet viser til svar på spørsmål 30 fra Venstre 
som viser fordeling av brutto formuesgrunnlag (likningsverdi av formuen uten at det tas hensyn til 
gjeld) på ulike formuesposter.21  

Tabell 10: Formuesskatteproveny i mill. kr og inflasjonsjustert fra 2001 til 2017 

År Mill. kroner Mill. 2017 kroner 

2001 7 363 9 968 

2002 7 594 10 151 

2003 8 035 10 474 

2004 8 619 11194 

2005 8 850 11 313 

2006 9 244 11 550 

2007 11 062 13 723 

2008 11 246 13 444 

2009 12 297 14 390 

2010 12 521 14 302 

2011 13 088 14 757 

2012 13 679 15 325 

2013 14 415 15 813 

2014 14 209 15 269 

2015 13 196 13 882 

2016 13 600 13 800 

2017 14 100 14 100 

Kilde: Finansdepartementet og SSB 

 

I det offentlige ordskiftet om formuesskatt er det flere som har hevdet at det er bevist at redusert 

formuesskatt ikke gir økt aktivitet og investeringer i næringslivet. Det er to forhold som gjør at denne 

påstanden ikke er bevist. For det første, foreligger det ingen analyse av virkningene av de endringene 

som har skjedd i formuesskatten etter 2013. For det andre, er ikke den effektive, betalte formues-

skatten på arbeidende, næringsrelatert kapital redusert, den er økt. I 2005 har Finansdepartementet 
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estimert at formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital utgjorde 2,2 mrd. kroner. Regel-

endringene under Stoltenberg II-regjeringen økte skatten med 2,5 mrd. kroner, ifølge Finansdeparte-

mentet. I 2013 utgjorde formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital 6,7 mrd. kroner, og den 

har økt videre til om lag 8 mrd. kroner i 2019. Tar man høyde for at utbytteskatt ble innført ved 

skattereformen av 2006, og at denne har blitt skjerpet i skattereformen av 2016, kan skattebyrden 

på privat eierskap av næringsvirksomhet og næringsrelatert kapital estimeres til rundt 23 mrd. 

kroner i 2019. Det tilsvarer en nominell tidobling av eierbeskatningen, noe som ikke gir stimulans til å 

øke investeringer og aktivitet i næringslivet. Over tid er det bedriftene som er hovedfinansierings-

kilden til eiernes personlige skatteregning for deres bedrifts- og næringsinvesteringer. Mens 

utbytteskatt kun utløses når det foreligger en utbetaling fra bedriften til eieren, er det ikke tilfellet 

med formuesskatt. 

Figur 39: Estimert skatt på personlig eierskap av næringsvirksomhet, ved formuesskatt på 
arbeidende, næringsrelatert kapital og utbytteskatt. Mrd. nominelle kroner. 2005, 2013 og 2019 

 

Kilde: NyAnalyse, estimater utregnet på tallgrunnlag fra Finansdepartementet 

 

Figur 40 gir en oversikt over hovedgrupperinger av endringene i skatte- og avgiftssystemet, slik 

Finansdepartementet måler de årlige provenyendringene i budsjettene fra 2014 til 2019. Redusert 

inntektsskatt er den mest prioriterte skatteendringen, med 14,7 mrd. 2019-kroner. Formuesskatten 

har nest størst prioritet, med 6,9 mrd. 2019-kroner. Næringsbeskatningen generelt, med redusert 

selskapsskatt som hovedkomponenten, kommer på tredjeplass, med netto 6,3 mrd. 2019-kroner i 

redusert proveny. Omlegging av arveavgiften, med bortfall av skatt på overtagelse av primærbolig 

som hovedkomponent, følger dernest, med 2,2 mrd. 2019-kroner i redusert proveny. Reduksjon av 

andre særavgifter, toll, sektoravgifter og overprisede gebyrer utgjør til sammen rett under 2 mrd. 
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2019-kroner. Merverdiavgiften er økt med 1 mrd. 2019-kroner, og miljørelaterte avgifter er økt med 

6,1 mrd. kroner. Til sammen gir dette netto skatte- og avgiftsreduksjoner på 24,9 mrd. 2019-kroner 

fra 2014 til og med 2019. For å sette dette i perspektiv, så utgjør dette mindre enn de om lag 31 mrd. 

2019-kronene i redusert skatt som Bondevik II-regjeringen vedtok i de fire årene den styrte, i en tid 

hvor statsbudsjettene var om lag halvparten så store nominelt som de er i dag. Solberg-regjeringen 

har derfor prioritert skatte- og avgiftsreduksjoner lavere enn Bondevik II-regjeringen gjorde. 

 

Figur 40: Hovedgrupperinger av endringene i skatte- og avgiftssystemet.  
Mrd. 2019-kroner. 2014-2019 

 

Kilde: NyAnalyse, estimater utregnet på tallgrunnlag fra Finansdepartementet 
 
 
 
 

Skattebelastning for bedrifter når formuesskatt betraktes som en bedriftsskatt  

Dersom man betrakter formuesskatt som en skatt for bedriftene, ser man at norske kapitalintensive 

bedrifter med norske eiere har store ulemper både i forhold til tilsvarende bedrifter med uten-

landske eiere og i forhold til virksomheter som er mindre kapitalintensive. I siste instans er det 

bedriftene som må betale formuesskatten gjennom utbytter til eierne.  

Tabell 11 viser hva den faktiske skattebelastning blir, dersom formuesskatt og nødvendig utbytte for 

å dekke denne regnes inn i bedriftens skattebelastning. Den langsiktige ulempen for norske eiere er 

vist i tabell 12. Den viser en beregning av akkumulert forskjell over en periode på ti år med og uten 

rente (og rentes rente). Rentesatsen som er benyttet er tilsvarende det oljefondet presterer, altså 

3,6 prosent per år.  
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Næringsbeskatning

Arveavgift

Andre særavgifter og toll
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Samlet endring 
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- 6 300 mill. kr 

- 6 900 mill. kr 

- 14 700 mill. kr 
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For å gjøre oversikten så tilgjengelig som mulig, er den sterkt forenklet. Den benytter en gitt, 

stigende formuesverdi av bedriftens eiendeler og et fast, gitt resultat.  

 

Tabell 11: Reell skattesats ved stigende ligningsverdi av bedriften hvis nødvendig utbytte for å betale 
formuesskatt betraktes som en skatt for bedriften 

Formuesverdi 
av bedriften  

20 000 000 60 000 000 100 000 000 160 000 000 200 000 000 300 000 000 

        
Resultat før skatt 

 
10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Ordinær skatt 23 % -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 -2 300 000 

Ordinært resultat 
etter skatt  

7 700 000 7 700 000 7 700 000 7 700 000 7 700 000 7 700 000 

        
Formuesskatt 

0,85 
% 

-170 000 -510 000 -850 000 -1 360 000 -1 700 000 -2 550 000 

        Nødvendig 
utbytte for å 
betale formues-
skatten v/ut-
bytteskattesats 

32 % -250 000 -750 000 -1 250 000 -2 000 000 -2 500 000 -3 750 000 

Nødvendig 
utbytte i % av 
resultat før skatt 

 
-3 % -8 % -13 % -20 % -25 % -38 % 

        
Summen av 
ordinær skatt og 
nødvendig 
utbytte for 
betaling av 
formuesskatt 

 
-2 550 000 -3 050 000 -3 550 000 -4 300 000 -4 800 000 -6 050 000 

        
Resultat etter 
ordinær skatt og 
nødvendig 
utbytte 

 
7 450 000 6 950 000 6 450 000 5 700 000 5 200 000 3 950 000 

        
Effektiv 
skattesats  

-26 % -31 % -36 % -43 % -48 % -61 % 

        
Resultatreduksjon 
pga formuesskatt  

-3 % -10 % -16 % -26 % -32 % -49 % 

        Rentabilitet før 
skatt  

50,0 % 16,7 % 10,0 % 6,3 % 5,0 % 3,3 % 

        
Rentabilitet etter 
ord skatt  

38,5 % 12,8 % 7,7 % 4,8 % 3,9 % 2,6 % 

        Rentabilitet etter 
ord skatt og 
nødvendig 
utbytte for å 
betale 
formuesskatt 

 
37,3 % 11,6 % 6,5 % 3,6 % 2,6 % 1,3 % 
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Dersom det hadde vært tatt hensyn til inflasjon på 2,0 – 2,5 prosent, ville realavkastningen 
blitt enda lavere. 

 

 
Tabell 12: Akkumulerte forskjeller 

  
 

 
 År 1  

  
År 2   År 3   År 4   År 5   År 6   År 7   År 8   År 9   År 10  

Akkumuert 
resultat uten 
formuesskatt  

7 700 000 15 400 000 23 100 000 30 800 000 38 500 000 46 200 000 53 900 000 61 600 000 69 300 000 77 000 000 

 
           

Akkumulert 
resultat med 
formuesskatt  

3 950 000 7 900 000 11 850 000 15 800 000 19 750 000 23 700 000 27 650 000 31 600 000 35 550 000 39 500 000 

 
           

Akkumulert 
resultatforskjell 
uten rente-
beregning 

 
3 750 000 7 500 000 11 250 000 15 000 000 18 750 000 22 500 000 26 250 000 30 000 000 33 750 000 37 500 000 

 
           

Akkumulert 
resultatforskjell 
med rente-
beregning 

3,6 
% 3 750 000 7 635 000 11 659 860 15 829 615 20 149 481 24 624 862 29 261 357 34 064 766 39 041 098 44 196 577 

 
           

Forskjell, med 
og uten rente-
beregning  

- 135 000 409 860 829 615 1 399 481 2 124 862 3 011 357 4 064 766 5 291 098 6 696 577 

 
 
 

Manglende informasjon om skatteproveny 

Provenyet fra de ulike skatteartene er viktig for å få et riktig bilde av skattebelastningen og av 

utviklingen over tid. Særlig når skatteregler endres, er det viktig å kunne se og evaluere effektene.  

Som oversiktene viser, er informasjonen om provenyet fra ulike aktiva som det innkreves formues-

skatt på, mangelfull. Dersom det skal ha en hensikt å debattere ulike skatteregler for ulike 

formuesobjekter, beskatning av arbeidende kapital og av bolig, er det nødvendig å ha informasjon 

om hvordan provenyet utvikler seg og hvordan det er fordelt. 

I skattemeldingen vil informasjonen klassifiseres, både på formuesart og på inntektsart. 

Informasjonen finnes. Når skatteoppgjøret foreligger, vises skatten fordelt på skatt på  

alminnelig inntekt og skatt på formue uten at det er spesifisert hva som er formuesskatt på 

arbeidende kapital og hva som er formuesskatt på annen kapital og eiendom. Det er heller ikke mulig 

å se hva som er skatt på (lønns)inntekt og hva som er skatt på kapitalinntekter. Særlig viktig er det at 
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det ikke fremkommer hva utbytteskatten utgjør, i og med at den er direkte knyttet til selskaps-

skatten.  

Finansdepartementet svarer slik på spørsmål om å få beregnet proveny av utbytteskatten: 

Departementet kan heller ikke besvare delspørsmålet om skatt på utbytte. Utbytte er ikke et eget 
skattegrunnlag, men inngår sammen med annen inntekt i grunnlaget alminnelig inntekt. Utbytte-
skatt kan derfor ikke isoleres. Det vises imidlertid til svar på spørsmål 31 og 32 fra Venstre for 
anslag på samlet skattepliktig aksjeutbytte og fordeling av denne etter inntekts- og formues-
desiler.22 

 

Faktagrunnlaget for skattebetaling i Norge finnes. Skattemeldingen bryter ned inntekter og formue 

på relevante objekter. Det som mangler er en tilsvarende oversikt over skatte provenyet som tilhører 

de ulike inntekts- og formuesartene. Som grunnlag for diskusjonen om skattesystemet, bør dette 

rapporteres årlig.  

Tar man utgangspunkt i provenyendringer ved justering av utbytteskatten, kan man beregne at 

utbytteskatten utgjør om lag 15 mrd. kroner i 2018 og 15,5 mrd. kroner i 2019. Det er et vesentlig 

skattebeløp, og det er relevant for diskusjonen om hvilket bidrag bedriftseiere gir til samfunnet 

privat og gjennom sitt bedriftseierskap. Med gjeldende innretning av skatteinformasjon er bidraget 

formelt sett ukjent. 

 
 
 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, 
konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, 
styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, 
slik at vi kan rette opp eller justere.  

 

Ta kontakt med forfatteren på mathilde@civita.no eller civita@civita.no.  

  

mailto:mathilde@civita.no
mailto:civita@civita.no
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Appendiks 

 

Analyse av samfunnsbidraget 

 

Kilde alle tabeller: BI sin database over bedriftsregnskap, eierskap og personlige skatteytere ved Amir 

Sasson og NyAnalyse 

 

 
  Antall skatteytere i ulike netto likningsformuesgrupper, 2005 – 2015. 2015-kroner 

  Negativ 0-1 mill. kr 1-10 mill.kr 10-50 mill. 
kr 

50-100 
mill. kr 

100+ mill. 
kr 

Totalt 

2005                                       
2 061 037  

                                      
1 437 661  

                                         
161 062  

                                         
5 984  

                                        
479  

                                         
286  

                                      
3 666 509  

2006                                       
1 993 152  

                                      
1 472 478  

                                         
201 080  

                                         
7 087  

                                        
600  

                                         
430  

                                      
3 674 827  

2007                                       
1 962 590  

                                      
1 487 491  

                                         
234 618  

                                         
8 687  

                                        
774  

                                         
558  

                                      
3 694 718  

2008                                       
1 930 542  

                                      
1 514 441  

                                         
258 434  

                                       
10 041  

                                        
844  

                                         
670  

                                      
3 714 972  

2009                                       
1 885 380  

                                      
1 539 830  

                                         
292 269  

                                       
11 188  

                                        
948  

                                         
685  

                                      
3 730 300  

2010                                       
1 798 967  

                                      
1 569 958  

                                         
364 556  

                                       
12 484  

                                     
1 046  

                                         
736  

                                      
3 747 747  

2011                                       
1 771 478  

                                      
1 587 544  

                                         
393 518  

                                       
13 008  

                                     
1 114  

                                         
768  

                                      
3 767 430  

2012                                       
1 732 155  

                                      
1 599 735  

                                         
435 198  

                                       
13 925  

                                     
1 175  

                                         
759  

                                      
3 782 947  

2013                                       
1 704 535  

                                      
1 587 821  

                                         
480 792  

                                       
15 987  

                                     
1 299  

                                         
843  

                                      
3 791 277  

2014                                       
1 668 631  

                                      
1 583 942  

                                         
521 976  

                                       
18 175  

                                     
1 517  

                                         
972  

                                      
3 795 213  

2015                                       
1 634 810  

                                      
1 549 905  

                                         
577 665  

                                       
21 782  

                                     
1 841  

                                      
1 173  

                                      
3 787 176  

Snitt                                       
1 831 207  

                                      
1 539 164  

                                         
356 470  

                                       
12 577  

                                     
1 058  

                                         
716  

                                      
3 741 192  
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  Antall skatteytere som betaler formuesskatt på næringsinvesteringer, 2005 – 2015. 2015-

kroner 

  0-1 mill 1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll Totalt 

2005                                               
106 614  

                                              
101 736  

                                               
5 936  

                                               
479  

                                               
285  

                                        
215 050  

2006                                                 
90 289  

                                              
117 196  

                                               
6 982  

                                               
599  

                                               
429  

                                        
215 495  

2007                                                 
86 645  

                                              
134 165  

                                               
8 550  

                                               
772  

                                               
557  

                                        
230 689  

2008                                                 
35 337  

                                              
106 750  

                                               
9 827  

                                               
841  

                                               
668  

                                        
153 423  

2009                                                 
23 447  

                                              
111 500  

                                             
10 977  

                                               
946  

                                               
684  

                                        
147 554  

2010                                                   
7 151  

                                                
97 594  

                                             
12 142  

                                            
1 042  

                                               
736  

                                        
118 665  

2011                                                   
6 316  

                                                
92 116  

                                             
12 575  

                                            
1 109  

                                               
768  

                                        
112 884  

2012                                                   
4 700  

                                                
93 124  

                                             
13 375  

                                            
1 170  

                                               
759  

                                        
113 128  

2013                                                   
2 142  

                                                
94 348  

                                             
15 269  

                                            
1 297  

                                               
843  

                                        
113 899  

2014                                                   
90 626  

                                             
17 175  

                                            
1 510  

                                               
971  

                                        
110 282  

2015                                                   
83 190  

                                             
20 215  

                                            
1 831  

                                            
1 172  

                                        
106 408  

 
Snitt 

                                          
32 967 

                                           
102 031  

                                           
12 093  

                                          
1 054  

                                              
716  

                                      
148 862  
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  Inntekt fra alle skatteytere, summert per netto likningsformuesgruppe. 2005-2015. Million 2015-kr. 

  Negativ 0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 
mill 

100+ milll Totalt 

2005 580 538 
661 307  

                           
458 412 271 

950  

                           
145 437 301 

576  

                         
47 965 176 

203  

                     
13 746 

066 283  

                      
32 544 772 

092  

                        
1 278 644 

249 411  

2006 588 231 
055 079  

                           
470 687 696 

726  

                           
126 833 329 

738  

                         
15 254 287 

856  

                       
2 419 836 

444  

                        
3 001 036 

765  

                        
1 206 427 

242 608  

2007                            
644 460 
952 347  

                           
501 786 024 

350  

                           
164 027 815 

015  

                         
22 480 576 

168  

                       
3 700 210 

190  

                        
5 649 662 

677  

                        
1 342 105 

240 747  

2008                            
673 425 
797 298  

                           
518 484 050 

025  

                           
176 328 840 

173  

                         
22 067 045 

946  

                       
2 646 359 

148  

                        
4 440 112 

142  

                        
1 397 392 

204 731  

2009                            
675 762 
384 218  

                           
521 910 574 

416  

                           
181 969 757 

192  

                         
19 448 816 

071  

                       
2 859 038 

834  

                        
3 857 254 

817  

                        
1 405 807 

825 548  

2010                            
659 381 
331 485  

                           
531 017 688 

290  

                           
225 077 230 

641  

                         
23 673 375 

380  

                       
4 076 904 

580  

                        
6 835 198 

856  

                        
1 450 061 

729 233  

2011                            
694 424 
154 322  

                           
548 839 798 

962  

                           
247 874 842 

760  

                         
26 082 050 

354  

                       
4 210 074 

561  

                        
6 306 748 

485  

                        
1 527 737 

669 445  

2012                            
727 454 
852 852  

                           
568 172 416 

918  

                           
278 927 995 

960  

                         
28 437 828 

240  

                       
4 779 230 

631  

                        
4 921 352 

003  

                        
1 612 693 

676 605  

2013                            
748 121 
100 050  

                           
570 021 059 

586  

                           
308 127 902 

625  

                         
32 086 060 

965  

                       
4 861 997 

383  

                        
7 141 968 

370  

                        
1 670 360 

088 980  

2014                            
760 856 
926 675  

                           
572 175 666 

972  

                           
335 103 338 

768  

                         
37 025 294 

020  

                       
6 092 710 

212  

                        
8 984 471 

126  

                        
1 720 238 

407 772  

2015                            
761 856 
486 917  

                           
566 432 273 

033  

                           
368 547 907 

131  

                         
57 717 949 

619  

                     
11 630 

913 140  

                      
18 892 845 

801  

                        
1 785 078 

375 641  

Snitt                            
683 137 
609 323  

                           
529 812 683 

748  

                           
232 568 751 

053  

                         
30 203 496 

438  

                       
5 547 576 

492  

                        
9 325 038 

467  

                        
1 490 595 

155 520  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



civ i ta-rapport

78 
 

 
 
 
 

  Gjennomsnittlig inntekt per skatteyter, i netto likningsformuesgrupper, 2005–2015. 2015-kr 

Negativ 0-1 mill 1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll 

2005  281 673  318 860        902 990     8 015 571  28 697 424  113 792 909  

2006   295 126   319 657           630 761      2 152 432    4 033 061    6 979 155  

2007   328 373  337 337              699 
127  

    2 587 841     4 780 633  10 124 844  

2008   348 827   342 360        682 297     2 197 694       3 135 497    6 627 033  

2009   358 422   338 940         622 611   1 738 364     3 015 864   5 631 029  

2010   366 533  338 237        617 401    1 896 297       3 897 614  9 286 955  

2011   392 003  345 716      629 895      2 005 078     3 779 241    8 211 912  

2012   419 971   355 167      640 922    2 042 214        4 067 430    6 483 995  

2013  438 900   358 996    640 876    2 007 010      3 742 877   8 472 086  

2014   455 977   361 235     641 990   2 037 155    4 016 289     9 243 283  

2015      466 021     365 463                   637 
996  

          2 649 
800  

         6 317 715  16 106 433  

Snitt    377 439     343 815          667 897     2 666 314            6 316 695  18 269 058  
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Inntekt fra alle skatteytere som betaler formuesskatt på aktiva som inkluderer arbeidende, næringsrelatert 

kapital, summert per netto likningsformuesgruppe, 2005–2015. 2015-kr 
  0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll Totalt 

2005 

           58 303 901 115  
                                

114 893 503 
989  

                               
47 714 568 

375  

                            
13 746 066 

283  

                            
32 535 963 

653  

                           
267 194 
003 415  

2006 

        45 974 032 360  
                                  

85 114 827 
880  

                               
14 945 365 

821  

                              
2 385 940 

122  

                              
2 996 973 

734  

                           
151 417 
139 917  

2007 

          47 290 186 645  
                                

109 117 753 
377  

                               
21 857 757 

234  

                              
3 693 658 

550  

                              
5 643 493 

683  

                           
187 602 
849 489  

2008 

           21 199 212 763  
                                  

89 158 941 
358  

                               
21 088 600 

245  

                              
2 568 922 

421  

                              
4 431 314 

109  

                           
138 446 
990 897  

2009 

             14 681 377 928  
                                  

87 236 712 
314  

                               
18 977 406 

755  

                              
2 852 803 

766  

                              
3 852 274 

373  

                           
127 600 
575 136  

2010 

              5 132 004 168  
                                  

83 072 194 
188  

                               
22 894 050 

204  

                              
4 070 425 

700  

                              
6 835 198 

856  

                           
122 003 
873 117  

2011 

             4 834 402 784  
                                  

82 312 478 
248  

                               
24 822 187 

985  

                              
4 103 353 

511  

                              
6 306 748 

485  

                           
122 379 
171 014  

2012 

         3 840 301 748  
                                  

86 778 920 
009  

                               
26 998 547 

969  

                              
4 712 247 

990  

                              
4 921 352 

003  

                           
127 251 
369 719  

2013 

       1 878 233 017  
                                  

89 598 686 
935  

                               
30 612 789 

074  

                              
4 812 435 

163  

                              
7 141 968 

370  

                           
134 044 
112 560  

2014 

                        -    
                                  

88 692 538 
446  

                               
34 834 257 

196  

                              
6 078 305 

141  

                              
8 978 427 

355  

                           
138 583 
528 138  

2015 

            -    
                                  

88 950 670 
364  

                               
54 728 525 

937  

                            
11 608 148 

106  

                            
18 892 666 

655  

                           
174 180 
011 062  

Snitt 

       18 466 695 684  
                                  

91 357 020 
646  

                               
29 043 096 

072  

                              
5 512 027 

887  

                              
9 321 489 

207  

                           
153 700 
329 497  
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Gjennomsnittlig inntekt per skatteyter kun for skatteytere som betaler formuesskatt på aktiva som 
inkluderer arbeidende, næringsrelatert kapital, i netto likningsformuesgrupper, 2005–2015. 2015-kr 

0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll 

2005 546 869 1 129 330 8 038 169 28 697 424 114 161 276 

2006 509 188 726 261 2 140 557 3 983 206 6 985 953 

2007 545 792 813 310 2 556 463 4 784 532 10 131 946 

2008 599 915 835 213 2 145 986 3 054 605 6 633 704 

2009 626 152 782 392 1 728 834 3 015 649 5 631 980 

2010 717 662 851 202 1 885 525 3 906 359 9 286 955 

2011 765 422 893 574 1 973 931 3 700 048 8 211 912 

2012 817 085 931 864 2 018 583 4 027 562 6 483 995 

2013 876 859 949 662 2 004 898 3 710 436 8 472 086 

2014 - 978 665 2 028 195 4 025 368 9 246 578 

2015 - 1 069 247 2 707 323 6 339 786 16 120 023 

Snitt 545 904 905 520 2 657 133 6 294 998 18 306 037 
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Lønnsutgifter i bedriftene summert for alle eiere, fordelt etter eiers formuesskatteposisjon og eierandel. 2015-Kr 

  Negativ 0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll Totalt 

2005 69081 145 072 
 
41 433 727 493 

 
79 169 731 280 

 
38 003 785 048 

 
10 198 429 732 

 
21 725 879 423 

 
259 612 698 048 

2006 
 
77 090 930 957 

 
43 555 243 298 

 
84 969 980 450 

 
40 121 368 109 

 
10 275 265 145 

 
27 049 237 567 

 
283 062 025 526 

2007 
 
90 727 065 296 

 
44 110 191 215 

 
93 392 054 317 

 
45 238 458 507 

 
12 721 370 894 

 
30 101 782 589 

 
316 290 922 818 

2008 
 
79 682 769 349 

 
39 367 534 669 

 
98 534 163 867 

 
53 650 645 601 

 
12 112 004 927 

 
35 415 479 276 

 
318 762 597 689 

2009 
 
76 990 584 530 

 
37 081 501 246 

 
99 589 184 077 

 
54 514 069 616 

 
14 696 047 398 

 
34 647 177 851 

 
317 518 564 719 

2010 
 
79 781 056 744 

 
38 527 570 679 109 243 978 572 

 
62 285 655 117 

 
17 156 478 928 

 
35 699 784 847 

 
342 694 524 886 

2011 
 
87 380 169 035 

 
38 973 518 276 111 713 235 678 

 
65 265 371 461 

 
17 829 497 405 

 
38 264 729 372 

 
359 426 521 228 

2012 
 
92 569 103 734 

 
39 522 242 352 115 628 773 816 

 
69 674 524 283 

 
18 658 855 787 

 
43 794 600 641 

 
379 848 100 612 

2013 
 
92 789 266 564 

 
38 988 657 582 119 344 614 555 

 
75 881 503 931 

 
25 121 079 312 

 
41 727 285 874 

 
393 852 407 818 

2014 
 
90 930 269 864 

 
36 353 922 806 123 576 101 899 

 
80 757 335 766 

 
23 596 697 726 

 
45 132 966 037 

 
400 347 294 098 

2015 
 
85 278 172 378 

 
33 025 777 232 118 436 384 499 

 
83 741 756 524 

 
25 370 148 583 

 
53 378 656 342 

 
399 230 895 558 

Snitt 
 
83 845 503 048 

 
39 176 353 350 104 872 563 910 

 
60 830 406 724 

 
17 066 897 803 

 
36 994 325 438 

 
342 786 050 273 



civ i ta-rapport

82 
 

 

  

Gjennomsnittlig lønnsutgifter i bedriftene per for alle eier, fordelt etter eiers formuesskatteposisjon og eierandel. 
2015-kr 

Negativ 0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll 

2005                      33 518                       28 820                           491 548                    6 350 900                   21 291 085                      75 964 613  

2006                      38 678                       29 580                           422 568                    5 661 263                   17 125 442                      62 905 204  

2007                      46 228                       29 654                           398 060                    5 207 604                   16 435 880                      53 945 847  

2008                      41 275                       25 995                           381 274                    5 343 158                   14 350 717                      52 858 924  

2009                      40 836                       24 082                           340 745                    4 872 548                   15 502 160                      50 579 822  

2010                      44 348                       24 541                           299 663                    4 989 239                   16 401 988                      48 505 142  

2011                      49 326                       24 550                           283 883                    5 017 326                   16 004 935                      49 823 866  

2012                      53 442                       24 705                           265 692                    5 003 557                   15 879 877                      57 700 396  

2013                      54 437                       24 555                           248 225                    4 746 450                   19 338 783                      49 498 560  

2014                      54 494                       22 952                           236 747                    4 443 320                   15 554 844                      46 433 093  

2015                      52 164                       21 308                           205 026                    3 844 539                   13 780 635                      45 506 101  

Snitt                      46 250                       25 522                           324 857                    5 043 628                   16 515 122                      53 974 688  

 
 
 
  Lønnsutgifter i bedriftene kun for eiere i formuesskatteposisjon, justert for eiers netto 

likningsformuesgruppe og eierandel. 2015-Kr 

  Negativ 0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 
mill 

100+ milll Totalt 

2005                                                 
-    

                                  
24 130 169 784  

                                  
77 271 440 989  

                               
37 998 553 
586  

                            
10 198 429 
732  

                            
21 725 879 
423  

                           
171 324 473 
513  

2006                                                 
-    

                                  
22 223 211 564  

                                  
82 086 443 400  

                               
40 071 727 
898  

                            
10 275 265 
145  

                            
27 049 237 
567  

                           
181 705 885 
573  

2007                                                 
-    

                                  
21 055 955 064  

                                  
89 630 043 675  

                               
45 173 938 
414  

                            
12 712 111 
363  

                            
30 101 782 
589  

                           
198 673 831 
105  

2008                                                 
-    

                                  
16 532 161 513  

                                  
94 144 146 842  

                               
53 389 879 
257  

                            
12 111 728 
721  

                            
35 415 479 
276  

                           
211 593 395 
610  

2009                                                 
-    

                                  
12 047 742 899  

                                  
94 910 828 707  

                               
54 360 472 
033  

                            
14 696 047 
398  

                            
34 647 177 
851  

                           
210 662 268 
889  

2010                                                 
-    

                                    
5 658 114 248  

                                  
98 873 286 739  

                               
62 186 095 
082  

                            
17 156 478 
928  

                            
35 699 784 
847  

                           
219 573 759 
844  

2011                                                 
-    

                                    
5 573 379 094  

                                
100 589 371 
355  

                               
65 055 161 
987  

                            
17 829 497 
405  

                            
38 264 729 
372  

                           
227 312 139 
214  

2012                                                 
-    

                                    
4 647 127 599  

                                
102 651 990 
645  

                               
69 552 802 
998  

                            
18 658 855 
787  

                            
43 794 600 
641  

                           
239 305 377 
671  

2013                                                 
-    

                                    
2 488 047 892  

                                
103 046 195 
379  

                               
75 652 318 
121  

                            
25 121 079 
312  

                            
41 727 285 
874  

                           
248 034 926 
578  

2014                                                 
-    

                                                        
-    

                                
104 281 482 
093  

                               
80 541 392 
377  

                            
23 595 641 
893  

                            
45 132 965 
806  

                           
253 551 482 
168  

2015                                                 
-    

                                                        
-    

                                  
93 788 443 645  

                               
83 450 432 
471  

                            
25 368 867 
372  

                            
53 378 655 
610  

                           
255 986 399 
098  

Snitt                                                 
-    

                                  
10 395 991 787  

                                  
94 661 243 043  

                               
60 675 706 
748  

                            
17 065 818 
460  

                            
36 994 325 
351  

                           
219 793 085 
388  
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Gjennomsnittlig lønnsutgifter i bedriftene per eier kun for eiere i formuesskatteposisjon, 
justert for eiers netto likningsformuesgruppe og eierandel. 2015-Kr 

0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll 

2005 
226 332 759 529 6 401 374 21 291 085 

 
76 231 156 

 

2006 
246 134 700 420 5 739 291 17 154 032 

 
63 051 836 

 

2007 
243 014 668 058 5 283 502 16 466 465 

 
54 042 698 

 

2008 
467 843 881 912 5 432 978 14 401 580 

 
53 017 185 

 

2009 
513 829 851 218 4 952 216 15 534 934 

 
50 653 769 

 

2010 
791 234 1 013 108 5 121 569 16 464 951 

 
48 505 142 

 

2011 
882 422 1 091 986 5 173 373 16 077 094 

 
49 823 866 

 

2012 
988 751 1 102 315 5 200 210 

 
15 947 740 

 
57 700 396 

 

2013 
1 161 554 1 092 193 4 954 635 

 
19 368 604 

 
49 498 560 

 

2014 
- 1 150 680 4 689 455 

 
15 626 253 

 
46 480 912 

 

2015 
- 1 127 400 4 128 144 13 855 198 

 
45 544 928 

 

Snitt 501 919 948 984 5 188 795 16 562 540 
 

 
54 050 041 
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Netto skatt fra foretak (netto av selskapsskattebeløp og fratrekk for tap) summert for alle eiere i netto 
likningsformuesgruppe, justert for eiers eierandel. 2015-Kr 
  0-1 mill 1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll Totalt 

2005 
                                    

1 986 609 353  
                                    

8 261 451 343  
                                  

5 307 345 021  
                              

 1 605 326 305  
                              

 4 146 703 544  
                              

21 307 435 565  

2006 
                                    

1 946 938 869  
                                    

9 727 592 870  
                                 

 6 121 567 132  
                             

  1 877 941 486  
                              

 4 778 868 290  
                              

24 452 908 647  

2007 
                                    

2 069 212 618  
                                  

11 653 935 659  
                                 

 8 646 718 620  
                              

 2 581 107 686  
                              

 9 282 359 763  
                              

34 233 334 346  

2008 
                                    

1 241 619 998  
                                    

9 766 626 598  
                                 

 6 235 854 701  
                              

 1 281 596 037  
                               

2 292 107 249  
                            

  20 817 804 583  

2009 
                                       

833 990 588  
                                    

8 607 042 455  
                                  

6 829 030 528  
                              

 1 976 268 710  
                              

 3 807 111 088  
                              

22 053 443 369  

2010 
                                       

478 243 413  
                                    

9 935 549 519  
                                 

 9 302 085 782  
                               

2 420 488 815  
                              

 7 135 480 483  
                             

 29 271 848 012  

2011 
                                       

462 839 789  
                                  

10 360 005 910  
                                  

9 232 746 621  
                              

 2 485 225 217  
                              

 5 997 641 903  
                             

 28 538 459 440  

2012 
                                       

326 062 799  
                                    

9 629 471 501  
                                  

8 529 828 943  
                              

 2 519 919 175  
                              

 4 827 683 955  
                              

25 832 966 372  

2013 
                                       

155 259 012  
                                    

8 690 398 230  
                                 

 8 864 749 037  
                              

 2 826 458 850  
                              

 4 018 949 671  
                              

24 555 814 801  

2014 
                                                        

-    
                                    

8 840 411 224  
                                  

9 457 364 668  
                              

 3 447 125 508  
                            

   6 939 718 248  
                             

 28 684 619 649  

2015 
                                                        

-    
                                    

7 344 191 905  
                                

  9 073 256 237  
                              

 2 984 981 096  
                              

 7 843 160 610  
                             

 27 245 589 848  

Snitt 
                                       

863 706 949  
                                    

9 346 970 656  
                                 7 

963 686 117  
                               

2 364 221 717  
                               

5 551 798 619  
                             

 26 090 384 057  
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Gjennomsnittlig netto skatt fra foretak per eier, fordelt etter eiers netto likningsformue og eierandel. 
2015-kr 

0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll 

2005                       18 634                                          81 205                      894 095                   3 351 412                    14 549 837  

2006                       21 563                                          83 003                      876 764                   3 135 128                    11 139 553  

2007                       23 882                                          86 863                   1 011 312                   3 343 404                    16 664 919  

2008                       35 137                                          91 491                      634 563                   1 523 895                      3 431 298  

2009                       35 569                                          77 193                      622 122                   2 089 079                      5 565 952  

2010                       66 878                                        101 805                      766 108                   2 322 926                      9 694 946  

2011                       73 281                                        112 467                      734 214                   2 240 961                      7 809 430  

2012                       69 375                                        103 405                      637 744                   2 153 777                      6 360 585  

2013                       72 483                                          92 110                      580 572                   2 179 228                      4 767 437  

2014                               -                                            97 548                      550 647                   2 282 865                      7 146 981  

2015                               -                                            88 282                      448 838                   1 630 246                      6 692 117  

Snitt                       37 891                                          92 306                      705 180                   2 386 629                      8 529 369  

 
 
 
 
  Gruppevise summert skattebidrag fra alle skatteytere, fordelt etter netto 

likningsformue. 2005-2015. 2015-kroner 

  Negativ 0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 
mill 

100+ milll Totalt 

2005                             
142 434 973 

423  

                           
111 808 031 

620  

                             
37 637 483 

125  

                           
6 804 737 

405  

                       
1 214 050 

154  

                        
1 950 305 

976  

                           
301 849 581 

702  

2006                            
143 700 955 

052  

                           
114 731 637 

048  

                             
41 387 297 

078  

                           
6 246 850 

819  

                       
1 155 242 

650  

                        
2 211 747 

049  

                           
309 433 729 

696  

2007                            
155 042 998 

950  

                           
121 957 635 

043  

                             
52 738 224 

774  

                           
8 760 257 

933  

                       
1 602 557 

563  

                        
3 208 603 

200  

                           
343 310 277 

464  

2008                            
157 282 753 

342  

                           
124 653 721 

746  

                             
56 159 148 

172  

                           
8 944 999 

867  

                       
1 461 886 

552  

                        
3 253 250 

692  

                           
351 755 760 

370  

2009                            
164 062 927 

475  

                           
124 297 440 

550  

                             
58 063 507 

102  

                           
8 500 920 

707  

                       
1 598 897 

881  

                        
3 596 357 

323  

                           
360 120 051 

038  

2010                            
160 296 367 

349  

                           
125 233 606 

255  

                             
70 077 647 

095  

                           
9 915 341 

014  

                       
1 979 085 

488  

                        
4 709 241 

639  

                           
372 211 288 

839  

2011                            
169 832 434 

484  

                           
128 390 838 

400  

                             
76 842 751 

375  

                         
10 771 591 

072  

                       
2 068 895 

540  

                        
4 531 129 

890  

                           
392 437 640 

760  

2012                            
177 903 430 

875  

                           
132 288 948 

375  

                             
85 555 854 

840  

                         
11 630 551 

890  

                       
2 302 268 

010  

                        
4 268 234 

580  

                           
413 949 288 

570  

2013                            
182 635 751 

113  

                           
132 012 099 

107  

                             
93 151 860 

952  

                         
13 000 796 

160  

                       
2 369 806 

798  

                        
4 786 722 

085  

                           
427 957 036 

214  

2014                            
183 914 498 

583  

                           
130 596 845 

387  

                             
98 397 488 

084  

                         
14 410 011 

416  

                       
2 731 566 

591  

                        
5 287 234 

968  

                           
435 337 645 

028  

2015                            
187 134 184 

000  

                           
130 867 871 

000  

                           
106 563 638 

000  

                         
20 140 838 

000  

                       
4 254 131 

000  

                        
8 097 358 

000  

                           
457 058 020 

000  

Snitt                            
165 840 115 

877  

                           
125 167 152 

230  

                             
70 597 718 

236  

                         
10 829 717 

844  

                       
2 067 126 

202  

                        
4 172 744 

127  

                           
378 674 574 

516  
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Gjennomsnittlig skattebidrag per skatteytere, fordelt etter netto likningsformue, målt 
for alle skatteytere. 2005-2015. 2015-kroner 

Negativ 0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll 

2005                      69 108                       77 771                           233 683                    1 137 155                     2 534 551                        6 819 252  

2006                      72 097                       77 917                           205 825                       881 452                     1 925 404                        5 143 598  

2007                      78 999                       81 989                           224 783                    1 008 433                     2 070 488                        5 750 185  

2008                      81 471                       82 310                           217 306                       890 848                     1 732 093                        4 855 598  

2009                      87 018                       80 722                           198 665                       759 825                     1 686 601                        5 250 157  

2010                      89 105                       79 769                           192 227                       794 244                     1 892 051                        6 398 426  

2011                      95 870                       80 874                           195 271                       828 074                     1 857 177                        5 899 909  

2012                    102 706                       82 694                           196 591                       835 228                     1 959 377                        5 623 497  

2013                    107 147                       83 140                           193 747                       813 210                     1 824 332                        5 678 199  

2014                    110 219                       82 451                           188 510                       792 848                     1 800 637                        5 439 542  

2015                    114 468                       84 436                           184 473                       924 655                     2 310 772                        6 903 118  

Snitt                      91 655                       81 279                           202 825                       878 725                     1 963 044                        5 796 498  
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Gruppevise summert skattebidrag kun skatteytere som betaler formuesskatt på 
næringsrelatert kapital, fordelt etter netto likningsformue. 2005-2015. 2015-kroner 
  0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll Totalt 

2005 
                                    

15 808 205 550  
                                    

28 236 049 073  
                                       

6 719 747 235  
                                  

1 214 050 154  
                                  

1 946 405 505  
                                    

53 924 457 517  

2006 
                                    

13 318 790 300  
                                    

28 544 727 252  
                                       

6 122 807 186  
                                  

1 144 863 026  
                                  

2 209 200 835  
                                    

51 340 388 600  

2007 
                                    

13 521 229 586  
                                    

35 913 264 746  
                                       

8 551 927 490  
                                  

1 599 080 102  
                                  

3 205 450 019  
                                    

62 790 951 942  

2008 
                                       

6 103 536 216  
                                    

29 652 245 432  
                                       

8 619 624 683  
                                  

1 433 841 336  
                                  

3 249 428 978  
                                    

49 058 676 646  

2009 
                                       

4 342 622 751  
                                    

29 509 856 241  
                                       

8 306 399 459  
                                  

1 595 355 206  
                                  

3 593 569 899  
                                    

47 347 803 555  

2010 
                                       

1 543 234 510  
                                    

27 977 143 005  
                                       

9 620 462 707  
                                  

1 973 951 826  
                                  

4 709 241 639  
                                    

45 824 033 687  

2011 
                                       

1 467 979 080  
                                    

27 972 936 067  
                                    

10 311 687 051  
                                  

2 034 827 305  
                                  

4 531 129 890  
                                    

46 318 559 393  

2012 
                                       

1 149 041 280  
                                    

29 290 114 575  
                                    

11 102 686 770  
                                  

2 280 450 420  
                                  

4 268 234 580  
                                    

48 090 527 625  

2013 
                                           

566 703 403  
                                    

29 989 987 394  
                                    

12 451 276 015  
                                  

2 354 428 626  
                                  

4 786 722 085  
                                    

50 149 117 524  

2014 
                                                                    

-    
                                    

28 983 124 715  
                                    

13 631 802 071  
                                  

2 723 387 441  
                                  

5 283 232 731  
                                    

50 621 546 957  

2015 
                                                                    

-    
                                    

28 390 727 000  
                                    

19 075 982 000  
                                  

4 241 722 000  
                                  

8 096 486 000  
                                    

59 804 917 000  

Snitt 
                                       

5 256 485 698  
                                    

29 496 379 591  
                                    

10 410 400 242  
                                  

2 054 177 949  
                                  

4 170 827 469  
                                    

51 388 270 950  

 
 
 

  

Gjennomsnittlig skattebidrag per skatteyter som betaler formuesskatt på 
næringsrelatert kapital, fordelt etter netto likningsformue. 2005-2015. 2015-kroner 

0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll 

2005                     148 275                                        277 542                   1 132 033                   2 534 551                      6 829 493  

2006                     147 513                                        243 564                      876 942                   1 911 291                      5 149 652  

2007                     156 053                                        267 680                   1 000 225                   2 071 347                      5 754 847  

2008                     172 724                                        277 773                      877 137                   1 704 924                      4 864 415  

2009                     185 210                                        264 662                      756 709                   1 686 422                      5 253 757  

2010                     215 807                                        286 669                      792 329                   1 894 388                      6 398 426  

2011                     232 422                                        303 671                      820 015                   1 834 831                      5 899 909  

2012                     244 477                                        314 528                      830 107                   1 949 103                      5 623 497  

2013                     264 567                                        317 866                      815 461                   1 815 288                      5 678 199  

2014                               -                                          319 810                      793 700                   1 803 568                      5 441 022  

2015                               -                                          341 276                      943 655                   2 316 615                      6 908 265  

Snitt                     160 641                                        292 276                      876 210                   1 956 575                      5 800 135  
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   Sum formuesskatt betalt totalt, fordelt etter netto likningsformuesgrupper. 2015-Kr 

  Negativ 0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll Totalt 

2005 
                                    
44 919 398  

                               
 2 222 240 116  

                              
  4 109 339 741  

                            
1 486 768 280  

                          
440 153 469  

                        
 1 076 872 160  

                                
9 380 293 164  

2006 
                                    
10 042 853  

                                
1 708 855 279  

                               
 4 563 861 351  

                            
1 723 083 048  

                          
526 403 790  

                        
 1 860 262 289  

                             
 10 392 508 611  

2007 
                                    
10 570 076  

                                
1 663 442 105  

                              
  5 371 053 050  

                            
2 103 079 082  

                          
685 519 762  

                       
  2 669 319 414  

                             
 12 502 983 490  

2008 
                                      
1 962 381  

                                
1 067 568 860  

                               
 5 287 150 415  

                           
 2 327 438 797  

                          
720 361 385  

                         
2 654 627 731  

                              
12 059 109 569  

2009 
                                         
367 139  

                                  
778 515 376  

                               
 5 490 523 986  

                          
  2 514 901 309  

                          
794 238 843  

                         
2 672 169 957  

                              
12 250 716 609  

2010 
                                         
230 029  

                                  
352 032 611  

                              
  5 513 431 087  

                          
  2 675 490 353  

                          
842 228 996  

                         
2 974 752 897  

                             
 12 358 165 973  

2011 
                                                  
-    

                                  
369 155 544  

                             
  5 854 553 520  

                           
 2 745 727 496  

                          
879 551 446  

                        
 2 956 752 292  

                             
 12 805 740 297  

2012 
                                                  
-    

                                  
321 183 055  

                              
  6 280 993 063  

                          
  2 898 568 916  

                          
919 336 897  

                         
2 885 372 379  

                             
 13 305 454 309  

2013 
                                                  
-    

                                  
213 394 057  

                              
  6 387 552 154  

                            
3 211 022 669  

                          
989 297 731  

                         
3 004 234 597  

                              
13 805 501 207  

2014 
                                                  
-    

                                  
139 489 847  

                              
  5 762 751 678  

                            
3 199 612 431  

                       
 1 029 251 748  

                         
3 106 475 876  

                              
13 237 581 580  

2015 
                                                  
-    

                                    
88 531 889  

                                
4 740 591 255  

                            
3 143 787 465  

                        
1 032 798 971  

                         
3 305 551 013  

                              
12 311 260 593  

Snitt 
                                      
6 190 171  

                                  
811 309 885  

                               
 5 396 527 391  

                          
  2 548 134 531  

                          
805 376 640  

                       
  2 651 490 055  

                              
12 219 028 673  
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Formuesskatt betalt i gjennomsnitt per skatteyter, fordelt etter netto likningsformuesgruppe, alle 
skatteytere. 2015-Kr 

0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll 

2005                        1 546                       25 514                           248 457                       918 901                     3 765 287  

2006                        1 161                       22 697                           243 133                       877 340                     4 326 191  

2007                        1 118                       22 893                           242 095                       885 684                     4 783 727  

2008                           705                       20 458                           231 794                       853 509                     3 962 131  

2009                           506                       18 786                           224 786                       837 805                     3 900 978  

2010                           224                       15 124                           214 314                       805 190                     4 041 784  

2011                           233                       14 877                           211 080                       789 543                     3 849 938  

2012                           201                       14 432                           208 156                       782 414                     3 801 545  

2013                           134                       13 285                           200 852                       761 584                     3 563 742  

2014                             88                       11 040                           176 045                       678 478                     3 195 963  

2015                             57                         8 206                           144 330                       560 999                     2 818 032  

Snitt                           543                       17 029                           213 185                       795 586                     3 819 029  
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Sum formuesskatt betaltsummert for netto likningsformuesgrupper, for skatteytere som betaler formuesskatt på næringsrelatert kapital. 2015-Kr 

 
0-1 mill 1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll Totalt 

2005 526 850 654 3 050 698 682 1 477 813 404 440 153 469 1 075 428 289 6 570 944 497 

2006 401 062 641 3 241 389 829 1 701 997 642 525 497 118 1 858 836 650 7 728 783 881 

2007 348 280 320 3 786 739 898 2 076 419 299 683 501 554 2 667 876 467 9 562 817 539 

2008 114 495 882 3 110 036 410 2 290 277 970 718 025 310 2 653 193 518 8 886 029 089 

2009 65 396 278 3 178 493 595 2 478 498 930 792 431 227 2 670 758 829 9 185 578 860 

2010 12 155 072 2 812 523 253 2 620 534 397 838 863 135 2 974 752 897 9 258 828 753 

2011 10 977 141 2 711 899 012 2 676 859 826 875 287 341 2 956 752 292 9 231 775 613 

2012 7 242 675 2 791 346 921 2 813 790 837 916 084 557 2 885 372 379 9 413 837 368 

2013 2 173 819 2 801 249 422 3 106 180 172 987 751 980 3 004 234 597 9 901 589 989 

2014 - 2 438 703 371 3 071 838 054 1 024 738 391 3 104 912 576 9 640 192 392 

2015 - 1 926 543 400 2 982 103 613 1 027 351 650 3 304 678 629 9 240 677 292 

Snitt 135 330 407 2 895 420 345 2 481 483 104 802 698 703 2 650 617 920 8 965 550 479 
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Gjennomsnittlig formuesskatt per netto likningsformuesgrupper, for skatteytere som betaler 
formuesskatt på næringsrelatert kapital. 2015-Kr 

0-1 mill  1-10 mill 10-50 mill 50-100 mill 100+ milll 

2005                         4 942                                          29 986                      248 958                      918 901                      3 773 433  

2006                         4 442                                          27 658                      243 769                      877 291                      4 332 953  

2007                         4 020                                          28 224                      242 856                      885 365                      4 789 724  

2008                         3 240                                          29 134                      233 060                      853 776                      3 971 847  

2009                         2 789                                          28 507                      225 790                      837 665                      3 904 618  

2010                         1 700                                          28 819                      215 824                      805 051                      4 041 784  

2011                         1 738                                          29 440                      212 872                      789 258                      3 849 938  

2012                         1 541                                          29 975                      210 377                      782 978                      3 801 545  

2013                         1 015                                          29 691                      203 430                      761 567                      3 563 742  

2014                               -                                            26 910                      178 855                      678 635                      3 197 644  

2015                               -                                            23 158                      147 519                      561 088                      2 819 692  

Snitt                         2 311                                          28 318                      214 846                      795 598                      3 822 447  

  
 
 
 
 
 

Utvidet skattebidrag etter skatteart for personer som betaler formuesskatt på 
næringsrelatert kapital. 2014. 2015-Kr 

  Selskapsskatt 
Inntektsskatt 

utenom 
formuesskatt 

Formuesskatt på 
privat, ikke-

næringsrelatert 
kapital 

Formuesskatt på 
næringsrelatert 

kapital 

1-10 mill. kr                             97 548                        292 901                          20 451                             6 458  

10-50 mill. kr                          550 647                        614 845                             4 829                        130 564  

50-100 mill. kr                       2 282 865                     1 124 933                          81 436                        597 199  

100+ mill. kr                       7 146 981                     2 243 378                        223 835                     2 973 809  
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Analyse av nullskatteytere 

 

Beregninger mot all formuesskatt (uansett hva slags formue, privat eller næring)  

 

  
Antall skatteytere. Betalt formuesskatt, har ingen eller negativ inntekt.  

Antall år i perioden 2005–2015 

År 
Betalt formuesskatt 50 

000 kr 
Betalt formuesskatt 100 

000 kr 
Betalt formuesskatt 

500 000 kr 
Betalt formuesskatt  

1 mill. kr 

1 2606 1347 263 109 

2 463 261 56 34 

3 142 103 

Under 25 Under 25 

4 46 Under 25 

5 

Under 25 Under 25 
6 

7 

8 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

 

  

  
Antall skatteytere med netto likningsformue og ikke betalt skatt av andre inntektskilder. Antall år i 

perioden 2005–2015 

År 
Netto likningsverdi  

1 mill. kr 
Netto likningsverdi  

5 mill. kr 
Netto likningsverdi  

10 mill. kr 
Netto likningsverdi  

50 mill. kr 
Netto likningsverdi 

100 mill. kr 

1 21892 3140 1769 507 301 

2 6624 1187 777 291 150 

3 2936  655 468 185 98 

4 1304 244 165 51 Under 25 

5 582 89 52 

Under 25 
Under 25 6 223 45 28 

7 92 Under 25 

Under 25 8 46 

Under 25 

0 

9 

Under 25 

0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 0 
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Beregninger mot formuesskatt på næringsrelevant kapital 

 

  

Antall skatteytere som maksimalt betaler formuesskatt på private aktiva på 50 000 kroner og hvor den 
overskytende formuesskatten estimeres å være på arbeidende, næringsrelevant kapital og som ikke 

betaler skatt av andre inntektskilder.  
Antall år i perioden 2005–2015.  

År 
Betalt formuesskatt 

 50 000 kr 
Betalt formuesskatt 100 

000 kr 
Betalt formuesskatt 500 

000 kr 
Betalt formuesskatt  

1 mill. kr 

1 2939 1618 572 270 

2 986 627 210 106 

3 509 345 115 59 

4 175 113 Under 25 
Under 25 

5 68 38 

Under 25 6 29 Under 25 0 

7 

Under 25 Under 25 

0 

8 0 0 

9 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

 

  

Antall skatteytere som betaler formuesskatt på næringsrelatert kapital og som ikke betaler skatt av 
andre inntektskilder.  

Antall år i perioden 2005–2015. 

År 
Betalt formuesskatt 50 

000 kr 
Betalt formuesskatt 100 

000 kr 
Betalt formuesskatt 500 

000 kr 
Betalt formuesskatt  

1 mill. kr 

1 1550 1016 323 179 

2 527 336 108 59 

3 215 143 48 

Under 25 4 70 53 

Under 25 5 36 Under 25 

6 

Under 25 
Under 25 

0 

7 0 0 

8 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 
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1
 I denne rapporten er alle kronereferanser omregnet til 2015-kroner dersom ikke annet eksplisitt er oppgitt. 

2
 Ved fordeling av gjeld for å beregne netto størrelser er det valgt å motregne gjelden først mot realkapital (slik 

som primærbolig og personlig hytte) i privat, ikke-næringsrelaterte aktiva, dernest mot bankplasseringer. Det 
av gjelden som evt. er resterende er ført mot næringsrelatert kapital. Denne gjeldsfordelingen gir moderate 
estimater ved at det fører til en overestimering av næringsrelatert kapital relativt til om gjeld fordeles relativt 
til de respektive aktiva sin andel av samlet likningsformue. Formuesskatten er regnet mot gjeldende 
skattesatser for hvert år, og det er justert for minstefradraget. Det er ikke justert for mulige fradrag i 
formuesskatten fra ektefelle. Før beregningsmetode for gjeld ble fastlagt ble det i planleggingsfasen også 
gjennomført beregninger hvor gjelden ble delt likt mellom realkapital og næringsrelaterte aktiva, noe som ikke 
endret resultatene nevneverdig sammenlignet med å først motregne gjeld mot realkapital, som ble valgt da det 
ville gi mer konservative estimater. 
3
 Svar på spørsmål 454 fra Finanskomiteen ved Venstres fraksjon av 25. oktober 2017, under behandlingen av 

Statsbudsjettet for 2018. 
4
 NOU nr. 13, 2014 «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi», 264. 

5
 NOU nr. 13, 2014 «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi», 322. 

6
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/bbd29ff81485402681c6e6ea46655fae/no/pdfs/nou201420140013
000dddpdfs.pdf, Tabell 13.15 Ulike anslag på hvor mye av selskapsskatten som bæres av lønnstakerne på sikt: 
Prosent 
Grubert og Mutti (1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75–85 
Gravelle og Smetters (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–73 
Randolph (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59–90 
Harberger (2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96–130 
Hassett og Mathur (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–100 
Felix (2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Arulampalam, Devereux og Maffini (2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Kilde: Den svenske foretaksskattekomitéens utredning (SOU 2014:40), Sørensen (2010) og utvalget. 
7
 NOU nr. 13, 2014 «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi», 322. 

8
 I 2014 utgjør prosentandelene 44,0% i negativ netto likningsgruppe, 41,7 % i 0-1 mill. kr, 13,8 % i 1-10 mill. kr 

(disse tre utgjør til sammen 99,46%), 0,48% i 10-50 mill. kr, 0,040% i 50-100 mill. kr og 0,026% i 100+ mill. kr. 
De tre siste utgjør 0,54%. Regnet mot totalpopulasjonen i SSB som er om lag 10 prosent større enn BI 
populasjonen over skatteytere reduseres de relative prosentandeler i 2014 og 2015 med om lag 10 prosent. 
9
 Inflasjonen fra 2005 til 2015 utgjør 21,5 prosent. Det er valgt å ikke inflasjonsjustere innslagspunktet i de 

enkelte gruppeinndelingene av netto likningsverdi for å sikre lik nominell gruppeinndeling i de enkelte år slik at 
dette kan sammenlignes med annet statistikkgrunnlag. 
10

 Sysselsettingsvirkningen er justert etter prosentvis eierandel til den enkelte eier. Hvis en bedriftseier for 
eksempel eier 50 prosent av bedrift A med 10 ansatte og 10 prosent av bedrift B med 20 ansatte vil denne 
skatteyteren gjennom sitt eierskap bli koblet til 0,5 X 10 ansatte + 0,1 x 20 ansatte = 7 ansatte. 
11

 https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2017/06/26/195312820/formuesskatten-til-norges-
rikeste-halveres-i-ernas-plan 
12

 https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/hvem-er-det-som-betaler-1.987413 
13

 https://www.dagbladet.no/kultur/ernas-kunnskapslose-korstog-mot-formuesskatten/68604476 
14

 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wq234/erna-aapner-for-flere-nullskattytere-bekymrer-meg-ikke 
15

 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wq234/erna-aapner-for-flere-nullskattytere-bekymrer-meg-ikke 
16

 https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2017/08/01/195320970/nho-nullskatteytere-er-en-myte 
17

 https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2017/08/01/195320970/nho-nullskatteytere-er-en-myte 
18

 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/k5oRQ/ernas-nullskattytere-flere-er-mangemillionaerer 
19

 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/k5oRQ/ernas-nullskattytere-flere-er-mangemillionaerer 
20

 Revidert nasjonalbudsjett for 2018. 
21

 https://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-
2017/Budsjettsporsmal/Skatteravgifter/Venstre41/?query=formuesskatt&parti=venstre&sort=date&all=true#h
opp76592 
22

 https://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-
2017/Budsjettsporsmal/Skatteravgifter/Venstre41/?query=formuesskatt&parti=venstre&sort=date&all=true#h
opp76592 

https://www.regjeringen.no/contentassets/bbd29ff81485402681c6e6ea46655fae/no/pdfs/nou201420140013000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bbd29ff81485402681c6e6ea46655fae/no/pdfs/nou201420140013000dddpdfs.pdf
https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2017/06/26/195312820/formuesskatten-til-norges-rikeste-halveres-i-ernas-plan
https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2017/06/26/195312820/formuesskatten-til-norges-rikeste-halveres-i-ernas-plan
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/hvem-er-det-som-betaler-1.987413
https://www.dagbladet.no/kultur/ernas-kunnskapslose-korstog-mot-formuesskatten/68604476
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wq234/erna-aapner-for-flere-nullskattytere-bekymrer-meg-ikke
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wq234/erna-aapner-for-flere-nullskattytere-bekymrer-meg-ikke
https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2017/08/01/195320970/nho-nullskatteytere-er-en-myte
https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2017/08/01/195320970/nho-nullskatteytere-er-en-myte
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/k5oRQ/ernas-nullskattytere-flere-er-mangemillionaerer
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/k5oRQ/ernas-nullskattytere-flere-er-mangemillionaerer
https://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2017/Budsjettsporsmal/Skatteravgifter/Venstre41/?query=formuesskatt&parti=venstre&sort=date&all=true#hopp76592
https://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2017/Budsjettsporsmal/Skatteravgifter/Venstre41/?query=formuesskatt&parti=venstre&sort=date&all=true#hopp76592
https://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2017/Budsjettsporsmal/Skatteravgifter/Venstre41/?query=formuesskatt&parti=venstre&sort=date&all=true#hopp76592
https://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2017/Budsjettsporsmal/Skatteravgifter/Venstre41/?query=formuesskatt&parti=venstre&sort=date&all=true#hopp76592
https://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2017/Budsjettsporsmal/Skatteravgifter/Venstre41/?query=formuesskatt&parti=venstre&sort=date&all=true#hopp76592
https://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2017/Budsjettsporsmal/Skatteravgifter/Venstre41/?query=formuesskatt&parti=venstre&sort=date&all=true#hopp76592
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Denne rapporten inneholder nytt kunnskapsgrunnlag til debatten om beskatning av 
næringsvirksomhet og norske eiere. Analyser av historiske skattedata på individnivå, 
koblet til deres eierskap i bedrifter, gir et utfyllende bilde av deres totale skatteinn-
betalinger og samfunnsbidrag. Svært få velstående mennesker i Norge ville vært 
nullskatteytere over tid, selv om formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital 
ble fjernet helt. Analysene viser at de velstående over tid betaler store skattebidrag, 
også i de få årene de eventuelt er nullskatteytere. Analyser av formuesskatten viser at 
den betalte formuesskatten er om lag uendret under Solberg II-regjeringen. I tillegg er 
skatt på personlig, norsk eierskap nominelt tidoblet etter skattereformen i 2006. 




