Statsbudsjettet 2022
Her finner du vår oppsummering av de viktigste forslagene i statsbudsjettet for 2022, når
det gjelder formuesskatt, inntektsskatt og næringsbeskatningen.

FORMUESSKATTEN
Mer formuesskatt for bolig- og hytteeiere
Regjeringen foreslår å øke verdsettelsen av primærboliger til 50 pst. for den delen av verdien som
overstiger 15 mill. kroner.
Verdsettelse av sekundærboliger foreslås økt fra 90 til 95 pst. av markedsverdien. Regjeringen
foreslår også å oppjustere formuesverdiene av fritidsboliger med 10 pst.
Redusert formuesverdsettelse av aksjer og driftsmidler
Verdsettelse av aksjer og driftsmidler for formuesskatteformål foreslås redusert fra 55 til 50 pst.
Regjeringen vil videreføre formuesskattesatsen på 0,85 pst. Samtidig foreslås bunnfradraget økt fra
1,5 mill. kroner (3 mill. kroner for ektefeller) til 1,6 mill. kroner (3,2 mill. kroner for ektefeller).
Vår kommentar
Vår kommentar til dette er at regjeringen legger opp til økt skatt i sentrale strøk, der boligprisene er
høye.
Forslagene må også sees i sammenheng med det kommende regjeringsskiftet. Arbeiderpartiet har
programfestet at formuesskattesatsen skal økes til 1,1% (med fribeløp på 1,7 MNOK) og med 1,3%
for formuer over 20 MNOK. Arbeiderpartiet vil også øke skattegrunnlaget på aksjer og driftsmidler til
80%, slik at siste ord ikke er sagt om formuesskatten for 2022.

INNTEKTSSKATTEN
Ny opsjonsskatteordning for oppstarts- og vekstselskap
Som ventet har regjeringen lagt frem forslag til endringer i skattereglene for aksjeopsjoner til
ansatte.
Hverken tildeling eller innløsning av opsjonene vil utløse skatteplikt. Skattlegging skjer først når
aksjene realiseres, og da fullt ut som aksjeinntekt. Den nye ordningen gjøres tilgjengelig for flere
selskap enn dagens ordning. Det skjer ved at grensene for antall ansatte, driftsinntekter, balansesum
og alder på selskapet økes til samme nivå som i den gjeldende svenske ordningen.
Ordningen vil erstatte den særskilte opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap, som ble
innført fra 1. januar 2018. Det foreslås også en overgangsordning slik at opsjoner utstedt etter
gjeldende ordning overføres til den nye ordningen. Overgangsordningen gjør det nødvendig med
enkelte endringer i gjeldende opsjonsskatteordning med virkning fra og med i dag, 12. oktober. For
opsjoner utstedt fra og med denne datoen må innløsningskursen på aksjene være lik eller høyere enn
markedsverdien ved tildelingstidspunktet, og en enkelt ansatt kan ikke tildeles nye opsjoner som gjør
at samlet markedsverdi på de underliggende aksjene overstiger 3 millioner kroner på
tildelingstidspunktet.

Vår kommentar er at det fortsatt er så mange og detaljerte begrensninger og forhold som gir
usikkerhet om sluttresultatet at mange selskaper som ordningen er ment for, vil falle utenfor.
Redusert trinnskatt
Trinnskatten er en progressiv skatt på lønn, trygd, pensjon og næringsinntekt før fradrag.
Regjeringen foreslår at trinnskatten reduseres med henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentenheter i trinn 1 og
2, som gjelder på inntekt opptil om lag 670 000 kroner. Trinnskattesatsen på høyere inntekter
videreføres uendret, men også personer med høyere inntekt får skattelettelse av forslaget.
Jobbfradrag for unge
Regjeringen foreslår at unge fra 17 til 29 år med arbeidsinntekt får redusert grunnlaget for skatt på
alminnelig inntekt med inntil 23 500 kroner. Det gir en skattelettelse på inntil 5 170 kroner.
Fradraget blir redusert med 10 prosent av arbeidsinntekten som overstiger 300 000 kroner.
Fradraget blir dermed null for dem med arbeidsinntekt over 535 000 kroner.

NÆRINGSBESKATNING
Avgift på landbasert vindkraft
Regjeringen foreslår en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre per kWh. Avgiftsinntektene skal
fordeles til vertskommuner for vindkraft.
Vil redusere gebyrer som er priset for høyt
Regjeringen foreslår å redusere gebyrer under politiet og domstolene som er priset for høyt med
101,7 millioner kroner i 2022. Flere av gebyrene er høyere enn det det koster å behandle en søknad.
Dette gjelder bl.a. gebyr ved tvangsforretninger og forliksrådsbehandling, samt konkursbehandling
og tvangsoppløsning.

Endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift
Det foreslås noen mindre justeringer i satsene for arbeidsgiveravgift i noen kommuner. 6 kommuner
får økt avgift, mens 5 kommuner får lavere.
Særreglene blir utvida slik at de omfatter alle tilfelle der mer enn 50 prosent av arbeidet blir utført
utenfor registreringssonen. Ved hjemmekontor og annet fjernarbeid, og ved fast arbeid i flere andre
soner, skal arbeidsgiveren bruke satsen der den ansatte bor.

Bilavgifter
Regjeringen foreslår å øke satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler og å
stramme inn særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften. Videre foreslås det å avvikle
fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften og innføre full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften.
Fritaket fra merverdiavgift for elbiler foreslås videreført ut 2022.

Forenklet rapportering ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere
Regjeringen foreslår forenklinger i rapporteringsreglene for norske oppdragsgivere som benytter
utenlandske oppdrags- eller arbeidstakere. Forslaget er ment å imøtekomme bekymringer fra ESA
samtidig som det gjør opplysningsplikten mindre byrdefull og ivaretar skattemyndighetenes behov
for nødvendige opplysninger.

