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Forord

Den forste utgaven av Det norske skattesystemet, som ble utarbeidd av
skatteforskningskontoret i Statistisk Sentralbyra, ble publisert i 1958. I
1968 utga ByTdet en ny, ajourfort utgave av denne publikasjonen.

I den foreliggende wtgaven har en, foruten a ajourfore selve skattereglene,
foretatt en revisjon og utvidelse av de deler av stoffet som er av prinsipiell
karakter. Siktemalet med dette er at publikasjonen — i tillegg til a tjene
som oppslagsverk — skal kunne gi en bedre forstaelse av hovedtrekkene i det
norske skattesystem og dessuten danne en bredere bakgrunn for drofting av
eventuelle endringor a systemet.

Revisjonen i forhold til de tidligere utgavene gjelder for det forste del I
som bl.a. omfatter en analyse av problemer med avgrensning og inndeling
av skattene og en diskusjon av noen av de prinsipper som danner basis for
utformingen av et skattesystem. Dessuten har en, som innledning til fram-
stillingen av de enkelte skatteordninger, lagt vekt pa a diskutere forholds-
vis inngaende generelle og tekniske problemer som vedrorer de skatteord-
ningene som behandles i vedkommende aysnitt. Endelig er det i at appendiks
gitt en kortfattet beskrivelse av modeller og EDB-rutiner som er utviklet i
Statistisk Sentralbyra og som nyttes til skatteanalyse- og skatteberegnings-
formal. Appendikset inneholder ogsh eksempler pa hvordan modellene og
rutinene kan anvendes.

En har denne gang funnet det hensiktsmessig a dele publikasjonen i to
hefter. Det forste heftet, som na sendes ut, inneholder to hoveddeler : del I
som omhandler skattebegreper og inndeling av skattene, utviklingen av skat-
tene og skattene i dag samt grunnprinsipper i det norske skattesystemet, og
del II som gir en oversikt over de direkte skattene, dvs. skatter som utliknes
pa inntekt og formue. Det andre heftet, som, en refiner vil kunne foreligge
lopet av 1975, iinneholder tre deler og vil omhandle trygdeavgiftene, de in-
direkte skattene og administrasjonen av de enkelte skatteordningene. Annet
hefte vil ogsa inneholde appendikset med skattemodellene og -rutinene. Det
er to grunner til at Byraet har valgt a utgi publikasjonen pa denne mâten.
For det forste har det, siden den forrige utgaven ble utgitt, skjedd sh store
revisjoner av skattesystemet at det er sterkt behov for en ajourfort fram-
stilling smrlig av det prinsipielle stoffet og av hovedprinsippene for den di-
rekte skattlegging. For det annet vil en deling av publikasjonen forenkle
den lopende ajourforing av skatteregelframstillingen generelt.

Under arbeidet har en dratt nytte av handboker og stortingsdokumenter
m.m. om skattesporsmal. En fortegnelse over det viktigste materiale som er
nyttet i det foreliggende heftet, er tatt inn bakerst i publikasjonen.

Arbeidet med den ajourforte og reviderte utgaven er utfort av den adminis-
trative leder ved Bythets skatteforskningskontor, cand. oecon. Inger Gabriel-
sen, med forsker Erik Bjorn som radgiver.

Statistisk Sentralbyrà, Oslo 6. august 1974.

Petter Jakob Bjerve



Preface

This publication is an updated, revised and extended edition of The Nor-
wegian System of Taxation 1967 (SOS No. 20).

The purpose of the publication is two-fold; first, to provide a brief but
comprehensive survey of the Norwegian system of taxation, secondly, to deal
with tax problems of more general and principal character. Consequently, the
publication will partly serve as reference material and partly as basic for
better understanding of the Norwegian tax system as a whole.

In the chapters concerning the general aspects of the tax system, problems
relating to the definition and classification of taxes are discussed. Technical
problems of importance when choosing between the different types of taxes
are also dealt with. Finally, an appendix contains a brief description of models
and computer routines developed in the tax research division of the Bureau
for analytical purposes. Illustrative examples are also given.

For various reasons the present edition of the publication is divided into
two separate volumes. The first volume, which now is issued, contains two
main parts: part I, dealing with definitions and classifications of taxes, the
development and the present structure of the Norwegian taxes as well as
general tax principles, and part II which gives a survey of the system of
direct taxation. The second volume, which is intended to appear in 1975, deals
with the social security premiums, the indirect taxes, and the administration
of the different type of taxes, as well as the appendix mentioned above.

This edition has been prepared by Mrs. Inger Gabrielsen, with Mr. Erik
Bjorn as adviser.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 6 August 1974,

Fetter Jakob Nerve



Innhold

Del I. Innledning og oversikt.
Side

Kapittel 1. Skattebegreper og inndeling av skattene 	  13
1. Innledning 	  13
2. Hva er skatt 	  13
3. Inndeling av skattene 	  17
4. Behandlingen av skattene i. denne publikasjonen 	  19

»	 2. Utviklingen av skattesystemet og skattene i dag 	  20
1. Historisk oversikt 	  20
2. Skatteinntektene i dag 	  29

»	 3. Noen grunnprinsipper i det norske skattesystemet 	  34
1. Innledning 	  34
2. Skatterettslige prinsipper 	  35
3. Nytte- og evneprinsippet 	  36
4. Neytralitetsprinsippet 	  40
5. Prinsippet om administrativ enkelhet 	  42

Del II. Direkte skatter.
Kapittel 4. Oppbyggingen, av inntekts- og formuesskattesystemet 	  44

1. Innledning 	  44
2. Generelle tekniske og prinsipielle sider ved, skattlegging av inntekt 	  44
3. Generelle tekniske og prinsipielle sider ved skattlegging av formue 	  60
4. Oversikt over lover og vedtak om inntekts- og formuesskattene 	  65

»	 5. Skattlegging av personer 	  67
A. Omfanget av skatteplikten 	  67
B. Den skattepliktige inntekten 	  68

1. Begrepet «antatt inntekt» 	  68
2. Inntekt av n2eringsvirksomhet 	  69
3. Smrregler innen jordbruk, skogbruk og fiske 	  80
4. Lennsinntekt 	  81
5. Pensjoner, livrenter og offentlige trygder 	  82
6. Stipend m v 	  84
7. Annen inntekt 	  85
8. Fradrag for utgifter som ikke er behandlet annet sted 	  89

C. Den skattepliktige formuen 	  91
1. Realaktiva 	  92
2. Finansaktiva 	  94
3. Gjeldsfradrag 	  95

D. Skattyterenheten., klasseforingen og forsorgerbegrepet 	  95
E. Skattesatser 	  99

1. Den ordinwre inntektsskatt til kommunen 	  99
2. Den ordinwre inntektsskatt til staten 	  99
3. Fellesskatt til Skattefordelingsfondet 	  100
4. Srskatt til utviklingshjelp 	  100
5. Barnetrygd,, forsorgerstonad og swrfradrag 	  101
6. Beregning av samlede inntektsskatter 	  102
7. Den kommurtale formuesskatt 	  105



Side

8. Formuesskatt til staten. 	  106
9. Beregning av samlede formuesskatter 	  106

10. Begrensning av de samlede inntekts- og formuesskatter 	  107
F. Innbetaling av skattene 	  108

1. Forskottstrekk. Skatt av lonnsinntekt og liknende godtgjerelser 	  108
2. Forskottsskatt. Skatt av annen inntekt og av formue 	  111
3. Endelig oppgjor 	  111
4. Fordeling av skatten mellom stat, kommune, skattefordelingsfond

og trygdeforvaltning 	  112

Kapittel 6. Skattlegging av selskaper og institusjoner 	  112
A. Aksjeselskaper 	  114
B. Andre selskaper og institusjoner 	  119

1. Forbruks-, innkjops- og produsentsamvirke 	  119
2. Sparebanker, gjensidige skadeforsikringsselskaper og andre foreninger 121

C. Innbetaling av skattene 	  121

7. De scerlige skatteordninger for sjofolk og for skattepliktige pa Svalbard 	  122
1. Sjomannsskatten 	  122
2. Svalbardskatten 	  124

8. Hvordan skattene blir fordelt mellom kommunene 	  126
1. Fordelingen av skattegrunnlaget 	  126
2. Skattefordelingsfondet 	  127

9. Den skattemessige behandling av norske skattytere med inntekt og formue i ut-
landet og utenlandske skattytere med inntekt og formue i Norge 	  127
1. De alminnelige lovregler 	  128
2. Skatteavtaler 	  130

>)	 10. Avgifter pa ary og gayer 	  131

Sammendrag pa engelsk 	  135

Bibliografiske opplysninger 	  137

Utkommet i serien SOS 	  139

Standardtegn
. Tall kan ikke forekomme

- Null



Contents

Part I. Introduction and survey.
Page

Chapter 1. Definition and classification of taxes 	  13
1. Introduction 	  13
2. Definition of taxes 	  13
3. Classification of taxes 	  17
4. The treatment of taxes in this publication 	  19

>>	 2. The historical development and the present tax system 	  20
1. Historical review 	  20
2. Present structure of taxation 	  29

3. Main principles of taxation 	  34
1. Introduction 	  34
2. Tax law principles 	  35
3. The utility and ability principle 	  36
4. The principle of neutrality 	  40
5. The principle of simplicity in administration 	  42

Part II. Direct taxes.
Chapter 4. The construction of a tax system based on income and wealth 	  44

1. Introduction 	  44
2. General technical and principal problems in the taxation of income 	  44
3. General technical and principal problems in the taxation of wealth 	  60
4. A survey of the legislation concerning taxes on income and wealth 	  65

5. Taxation of individuals 	  67
A. The definition of taxable persons 	  67
B. Taxable income 	  68

1. The concept of <<assessed income» 	  68
2. Business income 	  69
3. Income from agriculture, forestry and fishing 	  80
4. Wages and salaries 	  81
5. Pensions, annuities and social security benefits 	  82
6. Scholarships etc. 	  84
7. Other income 	  85
8. Deductible items not dealt with elsewhere 	  89

C. Taxable wealth 	  91
1. Real assets 	  92
2. Financial assets 	  94
3. Deduction of debts 	  95

D. The unit of taxation, the «tax-class,) classification and the
dependents 	  95

E. Tax rates 	  99
1. The municipal income tax 	  99
2. The national income tax 	  99
3. The income tax levied on behalf of the Tax Equalization Fund 	  100
4. The special income tax for foreign development aid 	  100
5. General children allowances, tax reliefs and income deductions for

supporters of children 	  101
6. Summary of income tax rates 	  102



Page

7. The municipal tax on net wealth 	  105
8. The national tax on net wealth 	  106
9. Summary of tax rates on net wealth 	  106

10. Limination of total taxes on income and net wealth 	  107
F. The system of tax payments 	  108

1. Taxes on wages, salaries, pensions and similar income 	 ' 108
2. Taxes on other income and on net wealth 	  111
3. Final assessment 	  111
4. Distribution of taxes between the central government, the municipali-

ties, the Tax Equalization Fund and the Social Insurance Administra-
tion 	  112

Chapter 6. Taxation of corporations 	  112
A. Joint-stock companies 	  114
B. Other corporations 	  119

1. Co-operative societies 	  119
2. Savings banks, indemnity insurance companies and others 	  121

C. The system of tax payments 	  121

>>	 7. Seamen's tax and the tax scheme at Svalbard 	  122
1. Income tax on seamen's income 	  122
2. Income and net wealth tax to Svalbard 	  124

8. Distribution of taxes between the municipalities 	  126
1. Distribution of income and property for tax purposes 	  126
2. The Tax Equalization Fund 	  127

9. Non-resident taxpayers and residents who receive income from abroad 	  127
1. Legislation 	  128
2. Double taxation conventions 	  130

10. Inheritance and gift tax 	  131

English summary 	  135

Bibliographical information 	  137

	Issued in the series Samfunnsokonomiske studier (SOS)   139

Explanation of Symbols
. Category not applicable

- Nil



Tabellregister
Side

1. Direkte skatter. Omfatter skatter pa inntekt og formue, avgifter ph ary og gayer,
hrsavgift pa personbiler m.v. samt noen andre relativt smh skatter 	  23

2. Indirekte skatter til stater, 	  26

3. Trygde- og pensjonspremier 	  27

4. Totale skatter og trygde- og pensjonspremier etter institusjon. 	  28

5. 1.1tviklingen i totale skatter og overforinger. Prosent av nettonasjonalproduktet. . . . 29

6. Totale skatter og trygde- og pensjonspremier etter institusjon. Prosentvis fordeling 30

7. Oversikt over skatter og avgifter i 1972 	  31

8. Indirekte skatter til statsforvaltningen. i 1972 	  32

9. Inntekts- og formuesskatter i 1972 	  33

10. Trygde- og pensjonspremier i 1972 	  33

11. Inntelctsskatter i skatteklasse 1. Norske skatteregler 1974 	  57

12. Avskrivningssatser ph maskiner og bygninger. Prosent av anskaffelsesverdien . . . 	  74

13. Samlede formuesskatter i prosent av nettoformuen og marginale formuesskatte-
prosenter. 1974 	  107



Index of tables
Page

1. Direct taxes. Includes taxes on income and net wealth, inheritance and gift taxes,
taxes on motor vehicles and some other relatively small taxes 	  23

2. Indirect taxes to the central government 	  26

3. Contributions to social security and pension schemes 	  27

4. Total taxes and contributions to social security and pension schemes by level of
government 	  28

5. Development of total taxes and subsidies and other transfers to private households 	
Per cent of net domestic product 	  29

6. Total taxes and contributions to social security and pension schemes by level of
government. As percentage of total taxes 	  30

7. Direct and indirect taxes in 1972 	  31

8. Indirect taxes to central government in 1972 	  32

9. Income and net wealth taxes in 1972 	  33

10. Social security and pension premiums in 1972 	  33

11. Income taxes for single persons. Norwegian tax rates 1974 	  57

12. Annual depreciation rates on machinery and buildings. Per cent of original cost . . 	  74

13. Total net wealth taxes as percentage of net wealth and marginal net wealth tax rates
1974 	  107



13

Del I. Innledning og oversikt

Kapittel 1. Skattebegreper og inndeling av skattene.

1. Innledning.

Det norske skattesystemet omfatter et meget stort antall forskjellige
skatteordninger. Samtidig er gjennomghende de bestemmelser som gjelder
for hver enkelt skatt, temmelig omfattende. Der er derfor vanskelig a fh over-
sikt over skattesystemet ved a lose alle de lover og forordninger som gjelder.
Dette gir i hovedsak bakgrunnen fora utgi denne publikasjonen. Formâlet er

kort uttrykt a gi en ajourfort oversikt over det norske skattesyste-
met.'

Publikasjonen er ikke merit a skulle tjene som oppslagsverkjhândbok med
detaljopplysninger om de enkelte skattebestemmelser. 2 Siktemalet har weft
a gi oversikten en slik form at den kan vwre til nytte for skatteinteresserte,
politikere, administrasjonens folk og ellers andre som deltar i beslutnings-
prosessen när de skal vurdere dot eksisterende regelverk og endringer i dette.
Valg av framstillingsform er ogsh pavirket av at publikasjonen skal kunne
brukes I undervisningen ved en del utdanningsinstitusjoner.

I noen grad har en, srlig i publikasjonens forste del, gjort forsok pa a se
regelverkets utforming i sammenheng med okonomisk teori, spesielt den del
av teorien 'som gjelder den ,offentlige okonomikk. I et appendiks har en be-
handlet og provd a utnytte de muligheter som foreligger for en tallmessig
belysning av skattereglene, endringene i dem ,og skattene som ledd i sam-
funnsokonomien.

2. Hva er skatt?

Innledningsvis star en overfor det problemet at selve skattebegrepet ikke er
entydig, slik at det oppstár tvil cm hvilke emner som hewer hjemme i en
oversikt som denne. Vanligvis blir skatter definert isom de ytelser borgerne
blir phlagt a utrede til offentlige institusjoner uten direkte vederlag, dvs. uten

1 Nar det gjelder reglene om inntekts- og formuesskattene som er behandlet i
del II i det foreliggende heftet, er ajourforingen bragt fram til 1974. En har dess-
uten omtalt de viktigste skatteendringer som er vedtatt pr. juni 1974, og som er
gjort gjeldende for 1975. 2 I litteraturlisten beak i publikasjonen vii en firme henvis-
ning til verker av denne art.
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at skattebetalerne far noen umiddelbar gjenytelse av det offentlige for de be-
lop de ma aysta. Denne definisjonen er imidlertid ikke presis nok og heller
ikke tilstrekkelig omfattende til a lose alle tvilssporsmâl.

For det forste ,er dot ikke pa forhand gitt noon skarp grense mellom skatter
og andre former for offentlige inntekter. Det oppsar f.eks. problemer /lax' en
skal avgrense skattene mot gebyrer, mot prirser pa varer og tjenester 'evert
fra offentlige bedrifter, mot offentlig pabudte tilskott eller kontingenter til

interesseorganisasjoner o.a. For det andre brestar et skattesystem ikke nod-
vendigvis bare av betalingsstrommer fra publikum inn i offentlige kasser.
Det kan i visse forbindelser were hensiktsmessig a betrakte enkelte utbeta-
linger fra det ,offentlige som negative skatter, fordi utbetalingene kan were
etablert som ledd i (et supplement til) det totale rskattesystem (eksempel:
barnetrygdytelser, subsidier pa forbruksvarer). Endelig har en det defini-
sjonsproblemert som oppstar fordi dot kan were tidsaystand mellom de .dispo-
sisjoner som beotemmer skattens storrelse, det tidspunkt da skatten for -faller
til betaling og det tidspunkt da skatten faktisk blir betalt. Nedenfor behand-
les i tur og orden noen aspekter rav dime tre hovedproblemer.

(i) G eb y r e r (eller sportier) er betalinger som, kreves opp etter bestemte
satser for visse tjenester som det offentlige yter etter oppfordring fra den
enkelte. Gebyrene skiller seg fra vanlige priser ved at de ofte dekker bare
en liten del av dot offentliges utgifter ved tjenesteytingen, og ved at tjeneste-
ytingen er av en slik karakter at det er i offentlighetens interesse at den
blir gitt. Gebyrene skiller seg i prinsippet fra vanlige skatter ved at dot ved
gebyret foreligger en direkte motytelse fra det offentliges side. i praksis er
'dot vanskelig a trekker et slikt skille, fordi dot ikke ailtid er lett a avgjore
om en direkte motytelse kan sies a foreligge. De viktigste inntektskilder for
dot offentlige som her er regnet som gebyr, og som derfor ikke er behandlet
i dot folgende, er: rettssportler, gebyrer i tilknytning til importregulering,
bilkontrollgebyrer, skipskontrollgebyrer etc. og kommunale vann- og reno-
vasjonsavgifter.

P riser for varer org tjenester som leveres av offentlige bedrifter, kan
inneholde et ,element av skatt. Det gjelder s rlig pa omrader der den offent-
lige bedrift har et faktisk monopol. Fra et rent formelt synspunkt kan en
vanskelig si at overskottet i f.eks. A/S Vinmonopolet er skatt. Men reelt sett
er skatteelementet her tydelig. Det ispiller saledes ingen rolle verken for
staten eller publikum ,om en velger a la Vinmonopolert drive med smfi, overskott
og store ravgifter oiler store overskott og sma avgifter. Grensen mellom skat-
ter og priser er rderfor 'ikke skarp. Vi har i .denne publikasjon valgt den lim-
ning at vi i dot store og hole aksepterer det skillet som trekkes i vanlig sprák-
bruk og budsjettpraksis. Som folge av dette er vannavgifter, havneav-
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gifter, telefonavgifter og betaling for radio- og fjernsynslisenser oppfattet
som priser og ikke behandlet i det folgende.

B o t e r og i n n d r a g n i n g e r har idet til felles med skattene at de
kreves inn uten vederlag, men skiller seg likevel tydelig ut ved a ha karakter
av straff. Slike former for innbetalinger til det offentlige er ikke behandlet
her.

Avgifter nil visse interesseorganisasjoner kreves med
hjemmel i lov opp hos utovere av enkelte nmringer for a fremme bestemte
formal innen vedkommende nmring. Oftest blir slike avgiftsordninger admi-
nistrert av representanter for interesseorganisasjoner innen nmringen under
sterkere eller svakere medvirkning fra det offentlige. Eksempler: avgifter
omsetningsradet for jordbruket, skogavgift, avgift til fjellkassene. Det header
imidlertid at ordningen belt ut blir administrert av det offentlige. Avgiftene
far da karakter av iskatt log er tatt med i denne publikasjonen.

Trygdeavgifter og pensjonspremier er tvungne innbe-
talinger til offentlige trygdeordninger, som er organisert som selvstendige
institusjoner. Disse premiene star i en mellomstilling mellom skatter og priser
(forsikringspremier). Men oftest er rsammenhengen mellom den tvungne
premien og motytelsen meget svak. Tendensen i de offentlige trygdeord-
ningene har for den enkelte trygdede gat stadig sterkere i retning av a fra-
vike forsikringstekniske prinsipper, selv om det tilstrebes balanse i trygde-
ordningenes totale inn- og utbetalinger hvert fall sett over et noe lengre
tidsrom. Premiene eller avgiftene har derfor etter hvert fact sterkere preg
av skatt. Alle de tvungne trygdepremiene er derfor tatt med i framstillingen.

(ii) De totale inn- og utbetalinger i form av skatter/avgifter og stonader/subsi-
dier som foregfix mellom den offentlige og den private sektor, kan regnes
brutto eller netto. Det samme gjelder den enkeltes innbetalinger til og ytelser
fra det offentlige. Fordi ,disse betalingsstrommene i den severe tid har til-
tatt bade i storreilse ,og =fang, er det blitt vanlig a to i bruk betegnelsene
bruttoskatt er og nettoskatte r. Bruttoskattene er de totale
skatter og avgifter som innbetales til den offentlige fra den private sektor.
Disse bruttotall minus de belop som tilbakefores til den private sektor i form
av stonader og 'subsidier, betegnes nettoskatter. Stonader og subsidier (som
vi loran, har kalt negative skatter) kan vre alternativer til fradrags- eller
unntaksbestemmelser i skattereglene. Hvilket alternativ som velges i praksis,
bestemmes dels ut fra administrative henisyn, dels ut fra onsker om bestemte
allokerings- eller fordelingsvirkninger. Mens fradrags- eller unntaksregler
pavirker det skattebelop som skal innbetales, og kan fore til at skatten blir
null, men (i alminnelighet) ikke negativ, kommer stonader og subsidier
skattyteren til Bode eaten som direkte utbetalinger eller i form av lavere for-
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brukspriser, uten hensyn til hva han betaler i skatter og avgifterl. Eksem-
pelvis blir det i mange land anvendt differensierte satser under merverdiav-
giften, med 'spesielt lave satser for matvarer. I Norge derimot brukes en
felles avgiftssats, men til gjengjel•d ytes subsidier til nedskrivning av prisene
ph visse matvarer. Fra 1974 er det dessuten innfort en ordning med kompen-
sasjon for merverdiavgift ph en del matvarer. Inntil 1968 var boligbyggingen
fritatt for omsetningsavgift. Fritaket fait .da bort og ble erstattet av en til-
skottsordning med satser basert pa boligens areal. Hvis en onsker sterkere
prisnedskrivning enn avgiftssatsen gir rum for, er det nodvendig a gh subsklie-
veien, fordi det tradisjonelt ikke anvendes negative avgiftssatser. Forskjellen
mellom de to metoder kan vmre av rent formell art. Den rnorske inntekts-
skatten var inntil 11970 gradert etter familiestorrelsen — dels ved inntekts-
fradrag .som okte med familiens storrelse, og dels ved fradrag i den utregnede
skatten. Fra 1970 ble denne form for gradering avlost av forsorgerstonad og
barnetrygdytelser. Dette virker omtrent ph samme mate som skatter gradert
utter barnetallet, men viii komme den stonadsberettigede til Bode, selv om han
ikke betaler inntektsskatt. Overgangen mellom disse former for familie-
graderingsteknikk — inntektsfradrag, skattefradrag, forsorgerstonad, bar-
netrygdytelser illustrerer likevel det formalistiske i sondringen mellom
fradragsordninger og stonader. Utstrakt bruk av subsidier iog stonader frain-
for differensierte satser og fradragsordninger bidrar imidlertid til a heve
bruttoskattenivhet.

De totale innbetalte skatter og avgifter minus stonader og subsidier beteg-
nes som nevnt nettoskatter. I mange sammenhenger er nettoskattebegrepet
mest interessant. For a begrense publikasjonens omfang har vi likevel valgt
a behandle bare de «positive» skattene. Stonads- og subsidieordningene som
har spesielt nwr tilknytning til bestemte skatteordninger, er likevel i alminne-
lighet nevnt under omtalen av disse.

(iii) Som regel vil det gh en viss tid fra en transaksjon eller aktivitet utloser
skatt, dvs. fra en ,skatt phloper, til skatten blir registrert eller bokfort
offentlige regnskaper. En skjelner derfor mellom phlopne og b o k -
forte skatter. Skatt av lonnsinntekt blir shledes trukket av arbeidsgi-
veren etter hvert som lonningene utbetales, men den innbetales til det offent-
lige etterskottsvis i tomhnedlige terminer. Merverdiavgiften phloper ved
salget, men innbetalingen skjer termiinvis. Aksjeselskaper kan regne med at
det Foppstär en skattegjeld etter hvert som inntekten opptjenes, men gjelden
forfaller til betaling gjennomsnittlig vel ett ar etter inntjeningstidspunktet.

1 Forsorgerstonaden star i denne henseende i en mellomstilling, idet den kom-
mer til fradrag i skatten, men utbetales den stonadsberettigede hvis stonaden er
hoyere enn skatten.
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Tobakksavgiftene innbetales ved kjop av stempelmerker, som pasettes pak-
ningen for salget. Det at det er en aystand i tid fra en skatt phloper og til den
blir bokfort i de offentlige regnskaper, kan i seg selv ha okonomiske virk-
finger. I nasjonalregnskapet tar en primaert sikte pa a registrere pd-
lopne skatter, miens et sett av skatteinnkreverkonti viser forskjellen mellom
pAlopne og bokforte skatter. (Skattebetalingsordningene blir behandlet
sammenheng med framstillingen av de enkelte ,skattetyper.)

Den avgrensning og definisjon av skattene vi er blitt staende ved i denne
publik.asjonen, kan diskuteres. I siste instans vil dis:s► sporsmal alltid matte
avgjores konvensjonelt. Det 'avgjorende blir hva en firmer melt formalstjenlig.
I denne Publikasjonen har vi forst ag fremst tatt sikte pa a fa med alike
ytelser til det offentlige som vanligvis trekkes fram i den offentlige debatt.
I noon grad har vi agsa. lagt vekt pa ytelsens finansielle betydning. Det siste
synspunkt har isaledes spilt inn liar f.eks. sportier og gebyrer ikke er omtalt.
Ellers har vi latt grensene fa11e sammen med dem som brukes i det norske
nasjonalregnskapet, som igjen, folger FN's nye standard for nasjonalregn-
skap.

3. Inndelin.g av skattene.

Fra et a dministr a t iv t synspunkt vii det were naturlig a foreta
en inndeling av skattene etter hvilke offentlige forvaltningsorganer som
mottar :skatteinntektene. En kunne da eksempeivis basere seg pa nasjonalregn-
skapets gruppering av offentlig forvaltning, der hovedgruppene er:

(i) Statsfarvaltningen	 herunder horer i forste rekke statskassen, som
igjen havedsakelig bestar av statens bevilgningsregnskap, dvs. den delen
av statens virksomhet som droftes i forbindelse med statsbudsjettet.

(ii) Trygdeforvaltningen 	 hvorav forvaltningen av folketrygden utgjor
den vesentligste delen.

(iii) Kommuneforvaltningen — som ogsa 'omfatter fylkenes okonomiske
virksomhert.

Ved okonomiske analyser er det imidlertid oftest andre cider ved skatte-
systemet enn de administrative som er av interesse. Et av de problemer som
har vmrt ganske inngaende behandlet, i ,eldre litteratur, er sporsnalet
am hvem som i siste omgang «bmrer» skattene. Denne problemstillingen forte
til en todeling av skattene der en trakk skillet mellom d i r e k t e og i n d i-
r e k t e skatter. Med direkte skatter forstod en da de skattene som i det
vesentlige ble forutsatt baret av dem som skatten ble utliknet hos. Disse
skattene var saledes antatt ikke a kunne ,overveltes pa andre. Indirekte skatter
var alike skatter som (av praktiske grunner) ble loppkrevd hos produsentene

2 — Skattesystemet
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eller omsetningsleddene, men som det var forutsetningen at disse skulle kalku-
lere inn i prisene dermed velte over pa kjøperne. Sondringen mellom di-
rekte og indirekte skatter — og swrlig betegnelsene — blir fremdeles meget
brukt, saledes i Statistisk Sentralbyras nasjonalregnskapspublikasjoner og
i nasjonalbudsjettene. Det erkjennes imidlertid at det ikke er mulig a trekke
skarpe greaser mellom de ulike skatter pa basis av deres overveltnings-
virkninger.

En inndeling av skattene, med tilhorende betegnelser, som opprinnelig
var knyttet til bestemte antatte okonomiske virkninger, er i det hele tatt
svaart ofte blitt opprettholdt, selv am en severe er kommet til at antakelsene
om de okonomiske virkninger som de bygger pa, er tvilsomme.

En annen skatteinndeling som det ofte er hensiktsmessig a anvende,
er inndelingen ,etter hvor omfattende grunnlag ,skattene utskrives pa. Her
er. betegnelsen gen ere 11e skatter tatt i for de skatteformer som
utskrives pa et forholdsvis. generelt grunnlag eksempedvis de vanlige inn-
tekts- og formuesskattene og den alminnelige omsetningsavgiften mens
sravgifter eller punk tskatter saarlig er brukt som betegnelse
pa 'skatter hvor utlikningsgrunnlaget er begrenset til visse grupper varer
og tjenester — f.eks. tobakks- og alkoholavgiften o.l.

Betegnelsen srskatt anvendes i blant am skatter som oremerkes til
bestemte formal — saledes f.eks. srskatt til utviklingshjelp i motsetning
til skatter som gar inn i de offentlige kasser uten a vwre bundet til srskilte
formal, som f.eks. de ordinwre inntektsskatter til staten.

Enda en inndeling som hyppig er i bruk, er sondringen mellom f or e-
t akssk att er og personsk atter (konsumentskatter). Foretaks-
skattene er skatter som tar sikte pa a pavirke foretakenes disposisjoner,
eksempelvis inntektsskatt pa aksjeselskaper ag investeringsavgift, mens per-
sonskatter er skatter som tar ,sikte pa a pavirke konsurnentenes clisposisjoner,
for eksempel inntektsskatt pa personer og merverdiavgift. Heller ikke dette
skillet er skarpt. Direkte eller indirekte vil skatter kunn,e pavirke bade
foretakenes og konsumentenes okanomiske disposisjoner.

Et forsek pa a klassifisere skattene etter deres antatte virkninger slik at
inndelingen passer innenfor enhver okonomisk ,analyse, har liten utsikt til
fore friam. Klassifiseringen ma i hvert aktuelt tilfelle tilpasses vedkom-
mende analyses Iforutsetninger og formal. I den norske okonomiske analyse-
og planleggingsmodellen MODIS skiller en saledes mellom de skatter som en
antar pavirker samfunnsokonomien via virkninger pa nominell disponibel
inntekt, og de som virker gjennom prisene.

En tilsvarende gruppering brakes ogsfi. i ,det norske nasjonalregnskapet,
der basis for inndelingen samtidig er av mer formell art, idet en legger vekt
pa hvem som betaler skattene og dessuten pa utlikningsgrunnlaget («skatte-
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subjekb og «skatteobjekt», se senere). Nasjonalregnskapets hovedtyper av
skatter er :

Direkte s k a t t e r, ,som omfatter tvun.gne betalinger til offentlige
forvaltningssektorer utliknet pa ,skattyternes inntekt og/eller formue
(men unntatt trygdeavgifter), pa 'spesielle formuesgjenstander (varige
konsumgoder) som eies av private kons:umenter, pa ary og gayer samt
andre engangsskatter pa inntekt og formue.

(ii) Try g d e a v g i f t e r, som omfatter medlems- og arbeidsgivers andel
av avgifter til offentlige trygdeordninger.

(Hi) Indir e k t e s k a t t e r, som omfatter avgifter og skatter til offentlige
forvaltningssektorer betalt av nceringsdrivende i forbindelse med kjelp
av driftsmidler, produksjon og omsetning. Ogsa utbytte av eierkapital
i offentlige monopoler regnes av praktiske grunner som indirekte skatt.

OgsA, ved den mer detaljerte inndeling nasjonalregnskapet foretas klassi-
fiseringen gjennomgâende etter skattenes utlikningsgrunnlag. Ved valg av
klassifikasjonssystem er det dessuten lagt vekt pa administrasjonens onsker
om besternte spesifikasjoner samt onsket nom a tilgodese mulighetene for om-
gruppering ut !fra Ispesielle analyseformâl.

I praksis vii det ved inndeling av skatten.e som regel vwre fullt tilfreds-
stillende a trekke greaser etter rent konvensjonelle linjer, sTrlig i en fram-
stilling av skattesystemet som den foreliggende, som gjennomghende er av
beskrivende art. Den inndeling av skattene vi har valgt a bruke, folger i
hovedtrekk nasjonalregnskapets.

4. Behandlingen av skattene i denne publikasjanen.

I neste kapittel skal vi gi en kort framstilling av skattesy- stemets historiske
utvikling og et tverrsnitt av skattesystemet slik det er i dag. Saeriig vil vi to
sikte pa a illustrere den finansielle betydningen av de ulike skatteformer. I
kapittel 3 droftes de prinsipper som har vrt med pa a bestemme utformingen
av skattesystemet.

Publikasjonen .er delt inn i fern hoveddeler. Kapitlene 1 til 3 utgjor del I
«Innledning og oversikt». Del II — «Direkte skatter» omhandler skatter som
utliknes pa inntekt ,og formue bade til stats- og kommuneforvaltningen, samt
avgifter pa ary og gayer. De resterende delene omhandler trygdeavgiftene,
de indirekte skattene og administrasjonen av de enkelte skatteordningene. 1

En kortfattet beskrivelse av modeller og EDB-rutiner Isom B3rrhet beny►ter

1 Benevnelsene skatter og avgifter har 1 vanlig sprákbruk tilnEermet samme inn.-
hold som direkte og indirekte skatter. Som det framgar av teksten, regnes imid-
lertid visse avgifter med blant de direkte skattene, mens enkelte skatter klassi-
fiseres som indirekte skatt.
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til skatteberegnings- og skatteanalyseformal, er gitt i et appendiks, som ogsh
gir en del eksempler pa anvendelser. 1

Hver hoveddel innledes med et kapittel om de tekniske og prinsipielle pro-
blemer som ,er felles for de skatteordningene som omtales, i vedkommende
del. Hensikten har v.Trt at dime kapitlene skal ha selvstendig interesse og
skal ku,nne leses losrevet fra den mer detaljerte regelframstillingen som finnes
under omtalen av de enkelte skatteordninger. Vi har tatt sikte pa a illustrere
problemene og losningene pa dem ved eksempler fra det norske skattesyste-
met. Sarlig har vi lagt vekt pa a vise hvordan skattleggingen i flere hen.-
seender er differensiert, noe som forutsetter en omtale av begrepene skatte-
subjekt, skatteobjekt ,og skattesatser.

Med s k a t t esubjek t menes det rettssubjekt — person .eller institu-
sjon som er rettslig forpli!ktet til a gi oppgaver til skattemyndighetene,
innbetale skattene osv. Med skatteobjekt menes grunnlaget for be-
regning av skatten. Det kan vmre inntekt, formue, et konsumgode (egen
bolig, motorvogn ,o.1.), eller en utgift (kjop av varer og tjenester). Sk.attefor-
skriftene inneholder gjerne detaljerte regler om skatteobjektet. Eksempelvis
gis i forskriftene om merverdiavgift detaljerte regler angaende omfanget av
avgiftspliktig omsetning. Avgrensningen av skattepliktig inntekt og formue
er pa tilsvarende mate fastlagt ved omfangsrike regler i skattelovene.
Differensiering av skattleggingen kan oppnas ved a frita spesielle objekter
som etter de generelle regler er skattepliktige. S k a t t e s a t s e n e angir
hvordan skatten skal beregnes nar skattesubjekt og,skatteobjekt er kjent.
Satsen kan vre gitt som en prosentsats eller som et krone- og orebelop pr.
mengdeenhet. En onsket differensiering kan oppnas ved a gradere skatte-
satsene etter skattesubjekt eller -objekt.

Kapitlene om dp en.kelte skatteordninger inneholder en kort oversikt
over de viktigste lover og vedtak som behandler vedkommende skatt. Hoved-
tyngden av framstillingen er viet regime om hvordan skattene beregnes. For
ovrig vil en ogsa finne opplysninger om hvilke offentlige myndigheter som
mottar skatteinntektene.

Kapittel 2. Utviklingen av skattesystemet og skattene 1 dag.

1. Historisk oversikt.

I denne historiske oversikten har vi tatt sikte pa a folge utviklingen i de
skatteformer vi har i dag. Parallelt med den verbale framstillingen presen-
terer vi tabeller med oppgaver over hvor meget de ulike skatteformer har

1 Som nevnt i forordet, er publikasjonen delt i to hefter. Delene I og II blir
behandlet i det foreliggende heftet, mens de ovrige delene og appendikset vil bli
behandlet i annet hefte.
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innbrakt i de offentlige kasser. Det er da lite tilfredsstillende a betrakte de
nominelle ,skattebelop isolert. Fra 1865 foreligger det et konsolidert nasjonal-
regnskap som gjor det mulig a se hvordan skattene har utviklet seg i forhold
til andre okonomiske storrelser.

Inntekts- og formuesskatter. Like etter 1814 innforte staten
land- og kjopstadsskatten, ,som til en viss grad kan kalles en inntektsskatt.
Den ble utliknet pa faste eiendommer i landdistriktene og av inntekt og !leer-
ing i byene.

Skatten var hva vi kaller en repartisjonsskatt. Det totale skattebelopet ble
fastsatt forst og ble dernest fordelt pa distriktene med 4/5 pa bygder og 1/5
pa Byer. Skatteformen var meget omstridt, og det belop som skulle innkreves,
ble gradvis redusert. I 1836 ble skatten belt opphevet. Alminnelig inntekts-
skatt til staten ble forst innfort igjen 66 L. senere, nemlig i 1892. Formues-
skatten kom caret etter.

I tiden etter 1814 ble lokale skatter palagt og innkrevd av embetsmenn og
lokale organer under kirke, rettsvesen og den alminnelige siviladmini-
strasjon. Hver Lenkelt skatt ble stort sett innkrevd for a dekke bestemte for-
mal innen distriktet. Kommunene hadde forholdsvis stor frihet m.h.t. hvilke
skatter de ville velge. Vi fikk derfor en rekke skatter som til dels ble utliknet
pa forskjellig grunnlag. Det viktigste utlikningsgrunnlaget var likevel faste
eiendommer.

Formannskapsloven av 1837 forte til at de lokale offentlige oppgaver
etter hvert ble mer samordnet og skattene utliknet etter mer ensartede prin-
sipper. Overgangen fra naturalhushold til pengehushold forte videre til at
eiendomsskattene gradvis ble erstattet av inntekts- eller formuesskatter.
Av et samlet skattebelop pa omkring43,3 mill. kr. i 1851 var om lag en tredje-
del inntekts- og formuesskatter. I 1870 utgjorde inntekts- og formuesskattene
50 pst. av kommunenes samlede skatteinntekter. Denne veksten kan delvis
forklares ut fra fattiglovene av 1863, som bestemte at halvparten av fattig-
utgiftene skulle fordeles etter inntekts- og formuesansettelser. I 1882 ble
inntekts- og formuesskatter innfort ,som obligatoriske skatteformer ved kom-
muneskattelikningen.

Inntekts- og formuesskattene er hele tiden stort sett blitt utliknet pa
samme grunnlag bade til stat og kommuner. Det har vaart vedtatt detaljerte
lovregler om kommuneskattelikningen, og Stortinget har arlig bestemt at
disse reglene ogsh skal gjelde ved statsskattelikningen.

Kommuneskattelovene av 1882 ble grundig revidert i 1911. Revisjonen be-
tydde imidlertid ikke noe radikalt brudd med tidligere prinsipper. Det var nr-
mest slik at tidligere praksis ble lovfestet. PA ett punkt skjedde det likevel
en vesentlig endring. Inntekt og formue ble tidligere ansatt etter liknings-
vesenets skjonn. Etter lovendringen skulle skattegrunnlaget fastsettes med
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utgangspunkt i selvangivelser fra skattyteren. Kommuneskattelovene av 1911
er fortsatt gjeldende, men det er etter hvert blitt foretatt en rekke endringer
i de enkelte paragrafer. Fra 1969 til 1970 ble det gjennomfort srlig mange
revisjoner i forbindelse med omleggingen av skattesystemet til mer indirekte
beskatning. Stort sett er likevel lovene bygd opp etter samme prinsipper i dag
som for over '60 ar siden. De viktigste endringene finner en i reglene om
jord- og skogbrukslikningen, i ayskrivningsreglene, og i reglene om at visse
utgifter kan komme til fradrag mer ut fra sosiale hensyn enn ut fra hensynet
til «utgifter til inntekts ervervelse».

Selv om utlikningsgrunnlaget saledes gjennomgaende har vrt det sam-
me i hele árh.undret, har skatte sat s e n e vmrt revidert gjentatte ganger.
I de forste hrene ble inntektsskatten til s t at en utliknet etter proporsjo-
nale satser, men allerede '1896 ble de gjort progressive. 1 Formuesskatten til
staten har for personlige skattytere vart progressiv siden budsjettäret 1913
14, bortsett fra i arene 1970 og 1971 da det ikke ble utskrevet formuesskatt til
staten. Utviklingen har bade for inntektsskatten og formuesskatten stort
sett Ott i retning av sterkere progresjon og heving av det alminnelige niva
for skattesatsene. En relativt kraftig senking i ,satsniva,et og en demping av
progresjonen fant sted med virkning fra inntektsaret 1970 i forbindelse med
skatteomleggingen dette fir.

Opprinnelig ble alle skattytere skattlagt etter samme progresjonstabell.
Men fra begynnelsen av 1920-hrene ble selskaper og institusjoner skilt ut og
skattlagt ietter egne satser. Shledes ble selskapsskattleggingen til staten
regulert ved egen lov av 13. juli 1921, som senere er erstattet med en ny lov
av 19. juni 1969 og gjort gjeldende bade ved stats- og kommuneskattelik-
ningen.

De ordinwre kommune - skatter pa inntekt og formue har alltid
vrt utliknet etter proporsjonale satser. Nivaet er stadig blitt hevet innenfor
den rammen skattelovene til enhver tid har trukket.

I tillegg til den ordinTre kommuneskatten ble det i 1921 innfort en pro-
gressiv kommunal tilleggsskatt pa hoyere inntekter. Opprinnelig var det
overlatt til den enkelte kommune a avgjore om den yule utlikne tilleggsskat-
ten, og i tilfelle var det flere skattesatstabeller a velge mellom. Etter den
annen verdenskrig ble denne «kommunale tilleggsskatten» gjort obliga-
torisk med felles skattesatser for hele landet. En del av tilleggsskatten ble
overfort til Skattefordelingsfondet, som er blitt brukt til kommunal skatte-
utjamning. Fra og med inntektshret 196'3 gikk hele tilleggsskatten — nä

1 Proporsjonal skattesats: En sats som utgjor en fast prosent av det belop som
skal skattlegges.

Progressiv skattesats: En sats som stiger med det belop som skal skattlegges.
Se ogs& Leif Johansen: «Offentlig okonomikk», sidene 195 og 196,
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kalt qinntektsavgift» - til Skattefordelingsfondet, samtidig som formues-
skatten til staten fra selskaper ble utliknet som en formuesavgift til fondet.
Fra 1970 er bade inntekts- og formuesavgiften bortfalt ; i stedet skal det
svares en proporsjonal «fellesskatt» til Skattefordelingsfondet bade pa sel-
skapsinntekt og personlig inntekt.

I 1962 og i alle fir fra og med 1964 er det blitt utskrevet en smrskatt til
utviklingshjelp pa basis av antatt inntekt ved kommuneskattelikningen.

Tabell 1 gir inntrykk av utviklingen i de direkte skatter til staten og kom-
munene og hvilken betydning de har hatt som inntektskilde for det offent-
lige. Tallene ,er hentet fra nasjonalregnskapet. Som nevnt i kapittel 1, om-
fatter begrepet direkte skatt i nasjonalregnskapet noe mer enn inntekts- og
formuesskatter, bl.a. inngar avgifter pa ary og gayer, visse avgifter pa

Tabell 1. Direkte skatter.' Omfatter skatter pa inntekt og formue,
avgifter pa ary og gayer, airsavgift pa personbiler m.v.
samt noen andre relativt sma skatter.
Direct taxes.' Includes taxes on income and net wealth, inheritance and
gift taxes, taxes on motor vehicles and some other relatively small taxes.

Ar
Year

Staten Central government Kommunene Municipalities

Mill. kr.

I pst. av
nettonasjo-
nalproduktet
As percent-
age of net
domestic
product

I pst. av
statens sam-
lede skatte-
inntekter

As percent-
age of total

tax revenues

Mill. kr.

I pst. av
nettonasjo-
nalproduktet
As percent-
age of net
domestic
product

I pst. av
kommunenes

samlede skat-
teinntekter
As percent-
age of total

tax revenues

1865 	 1 0,2 6,3 5 1,1 50,0
1870 	 1 0,2 6,3 6 1,2 50,0
1880 	 1 0,1 4,3 10 1,5 52,6
1890 	 1 0,1 3,3 13 1,9 65,0
1900 	 5 0,5 9,8 23 2,3 71,9
1910 	 8 0,6 12,3 34 2,7 72,3
1920 	 349 5,4 69,0 317 4,9 94,1
1930 	 90 2,3 28,8 239 6,2 90,9
1939 	 240 4,4 37,6 312 5,8 91,5
1950 	 1 111 8,3 37,7 1 134 8,4 96,8
1960 	 1 459 5,1 25,1 2 600 9,2 97,3
1965 	 2 587 5,8 27,0 4 134 9,3 97,3

1969* 	 4 060 6,8 27,7 6 609 11,0 97,4
1970*	 . . . 3 206 4,7 18,2 7 387 10,7 97,1
1971*	 . . . 4 282 5,6 20,6 8 516 11,1 97,2
1972*	 . . . 5 325 6,4 22,9 9 506 11,3 97,4
1973* 	 5 861 6,2 22,9 11 005 11,6 97,6

Kil de: Nasjonalregnskap. Source: National Accounts.
1 For Arene 1865 til og med 1965: Oppgaver etter tidligere norske nasjonalregnskaps-

definisjoner. For Axone fra og med 1969: Oppgaver etter FN's nye standard for nasjonalregn-
skap, det nye SNA.

1 For the years 1865--1965: Figures according to former Norwegian standard of national
accounts. As of 1969: Figures according to the new UN System of National Accounts, SNA .
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konsumgoder samt boter og inndragninger. Disse andre skattene er ubetyde-
lige i forhold til inntekts- og formuesskattene. Eiendomsskatter blur regnet
som indirekte skatt og Fer ikke med i tabell 1.

Ser vi ph statsskattene, far vi et generelt inntrykk av at skattene har vokst
bade absolutt sett og i forhold til nettonasjonalproduktet. Noen hr skiller seg
imidlertid ut, nemlig 1920, 1950 og 1970. Toppene i 1920 og 1950 kan dels for-
klares ut fra en sterk nominell inntektsoking hos de skattepliktige uten til-
svarende justeringer i skatteprogresjonen, og dels ut fra ekstraordinmre
skatter, som ble utliknet i begge etterkrigsperiodene. Nedgangen i 1970 —
bade belopsmessig og relativt sett — registrerer lempingen i reglene for
skattlegging av inntekt og formue ved skatteomleggingen Bette area. Betyd-
ningen av de direkte skatter ,som inntektskilde for staten, har shledes vekslet
ganske sterkt 'fra periode til periode.

Tabellen vises at ide direkte skattene til kommunene gjennomghende har
steget jamt i dette hrhundre. Samtidig gir tabellen et •ydelig inntrykk av
hvilken underordnet betydning andre skatteformer na har for kommunene.

Indirekte sk at t e r. Helt fram til forste verdenskrig var t o 11 en
statens viktigste inntektskilde. I en Wig periode i forrige hrhundre kom over
80 prosent av statens skatteinntekter fra tollen. Aret for inntektsskattene ble
innfort utgjorde tollen ca. 73 prosent av statens skatteinntekter. Senere har
tollens betydning som inntektskilde for staten relativt sett sunket. Tolltarif-
fene Mir hr om annet revidert. Storre revisjoner ble gjennomfort i 1897, 1.905
og 1927. Endringene gikk i retning av hoyere satser. Etter siste verdenskrig
kan nevnes revisjonene i 'sammenheng med «Generalavtalen om tolltariffer og
handel», (GATT) med Norges tilslutning til EFTA og i frihandelsavtalen
med EF.

S ae ravgifter utenom tollen spilte ogsa en viss rolle sh tidlig som i
forrige hrhundre. Omkring 1890, fikk ,staten ca. 20. prosent av skatteinntektene
fra alkoholavgifter. Videre ble det innkrevd stempelavgift ph verdipapirer.
En sterk utbygging av avgiftssystemet begynte under forste verdenskrig. Vi
fikk da avgiften ph tobakk, motorvognskatten og skatten av inngangspenger.
Senere ble det innfort en rekke smravgifter ph forbruksvarer. Fra1920-hrene
bor nevnes bensinavgiften, sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften ph
alkoholfrie drikkevarer. Samtidig ble alkoholskattleggingen utbygd,
etter at alkoholforbudet ble opphevet (1927). Det var spesielt innforingen
av avgifter ph duksusvarer» som preget avgiftspolitikken i mellomkrigstiden.
Et karakteristisk eksempel ved siden av dem som er nevnt, er omsetningsav-
giften ph qvisse varer» fra 1933,. Dette er en avgift som ble lagt pa gull- og
solvvarer, silke eller stoffer av silke, kosmetika etc. Fra og med 1969 omfat-
ter de arlige avgiftsvedtak etter loven av 1933 bare kosmetiske toalettmidler.

Den viktigste nye skatteordningen fra mellomkrigstiden, ved siden av smr-
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avgiftene, var den alminnelige o m s e t n i n g s a v g i f t e n, som ble innfort i
1935. Avgiften utgjorde opprinnelig 1 prosent av omsetningsverdien pa hvert
omsetningsledd, unntatt ved salg fra produsent til videreforhandler. I septem-
ber 1940, etter utbruddet av den annen verdenskrig, ble avgiften lagt
siste ledd i omsetningen og satsen hevet til '1i0 prosent. Den navgerende ordnin-
gen med merverdiavgift pa alle ledd i omsetningen ble innfort fra 1. januar
1970 med en sats pa 20 prosent.

Etter siste verdenskrig har det ikke vwrt innfort mange nye avgifter. Ut-
bygging og omlegging av avgiftsordninger som allerede var innfort tidligere,
har vwrt karakteristisk for etterkrigstiden. Satsene ved beregning av sjoko-
lade-, tobakk-, alkohol- og bensinavgiftene har saledes vrt hevet gjentatte
ganger. Dette skyldes bl.a. at flere av disse swravgifter fastsettes i forhold
til varenes vekt, volum el. likn. Under en generell prisvekst vil den relative
verdi av mengdeavgiftene avta, dersom det ikke blir foretatt regelmessige
satshevinger. Den alminnelige omsetningsavgiften ble utvidet til a omfatte
flere varer, sTrlig innenfor bygge- og anleggssektoren. Ved innforing av mer-
verdiavgiften ble avgiftsgrunnlaget ytterligere utvi.det. En nyordning fra
etterkrigstiden er prisreguleringsavgiftene under Prisdirektoratet. Disse av-
giftene hadde scerlig betydning i de forste Aram etter krigen, da direkte
reguleringer var et sentralt prispolitisk virkemiddel. Fra 1970 ble det, som
ledd i skatteomleggin,gen, innfort en smrskilt ,avgift pa investerin.ger.

Tabell 2 viser hva de indirekte skattene til s t at en har betydd ,de siste
hundre är. Det framgár hvilken beskjeden og ,synkende rolle tollen spiller
som inntektskilde. Inntektene av den alminnelige omsetningsavgiften har
okt sterkt — med et ekstra sprang fra 1969 til 1970 da sisteleddsavgiften
ble avlost av merverdiavgiften — og de utgjor na mer enn 40 prosent av
statens samlede skatteinntekter. Smravgiftene har fra 1930 representert
en relativt stabil inntektskilde for ,staten. Pa de k o m m u n a 1 e budsjetter
har de indirekte skattene, bortsett fra eien.domsskatten, alltid spilt en belt
ubetydelig rolle. Vi har derf or ikke funnet det nodvendig a illustrere denne
lokale skatteformen nwrmere enn hva som indirekte framgár av tabell 1.

T r y g d e p r e m i e n e. I forrige firhundre ble direkte offentlige stonader
til private finansiert over de offentlige budsjetter (f.eks. fattigforsorgen).
Etter hvert ble det eta.blert seerskilte trygdeordninger ,organisert som selv-
stendige institusjoner med egne regnskaper, og utgiftene ble ,dekket ved
premieinnbetalinger. I 1894 fikk vi den forste trygdeordningen ved lov om
ulykkesforsikring for industriarbeidere. For forste verdenskrig kom ulykkes-
forsikring for fiskere (1908), 'sykeforsikring (1909) samt (i 1911)
ulykkesforsikring for sjomenn. Ulykkestrygdene bile senere erstattet av en
generell yrkesskadetrygd (1960). Statens Pensjonskasse ble opprettet ved
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Tabell 2. Indirekte skatter til staten.1

Indirect taxes to the central government.'

Toll
Customs

Generelle avgifter 2

General indirect taxes2

Sravgifter3
Excises3

I pst. av I pst. av I pst. av I pst. av I pst. av I pst. av
netto- statens netto- statens I	 netto- statens

nasjonal- samlede nasjonal- samled,e nasjonal- samlede
pro- skatte- pro- skatte- pro- skatte-

Mill. duktet inntekter Mill. duktet inntekter Mill. duktet inntekter
kr. As per- As per- kr. As per- As per- kr. As per- As per-

centage centage centage centage centage centage
of net of total of net of total of net of total

domestic tax domestic tax domestic tax
product revenue product revenue product revenue

12 2,7 75,0 - 3 0,7 18,7
12 2,4 75,0 - 3 0,6 18,7
16 2,5 69,6 - 6 0,9 26,1
23 3,3 76,7 - 6 0,9 20,0
34 3,4 66,7 - 12 1,2 23,5
49 3,8 75,4 - - 8 0,6 12,3
98 1,5 19,3 - 59 0,9 11,7

107 2,8 34,3 - - - 115 3,0 36,9
162 3,0 25,4 40 0,7 6,3 196 3,6 30,7
177 1,3 6,0 498 3,7 16,9 1 159 8,6 39,4
499 1,8 8,6 2 041 7,2 35,1 1 809 6,4 31,1
544 1,2 5,7 3 622 8,1 37,8 2 823 6,3 29,5

493 0,8 3,4 5 414 9,0 36,9 4 704 7,9 32,0
488 0,7 2,7 7 714 11,2 43,7 6 231 9,1 35,3
509 0,7 2,5 8 705 11,3 41,9 7 253 9,4 35,0
519 0,6 2,2 9 554 11,4 41,0 7 881 9,4 33,9
521 0,5 2,0 10 709 11,3 41,9 8 454 8,9 33,1

Kilde: Nasjonalregnskap. Source: National Accounts.
1 Se tabell 1, note 1. 2 Til og med 1969: Alminnelig omsetningsavgift. Fra 1970: Mer-

verdiavgift. 3 Omfatter avgift pa investeringer.

1 See table 1, note 1. 2 Up to and 'including 1969: General purchase tax. As of 1970: Value
added tax. 3 Including investment tax.

«Lay am pensjonsardning for statens tjenestemenn» av 20. april 1917. I slut-
ten av mellomkrigsperioden og Etter si►te verdenskrig er trygdesystemet
Witt videre utbygd. Vi fikk alderstrygden (1936), )arbeidsloysetrygden (1938),
krigspensjoneringen (1916), pensjonstrygden for sjomenn (1948), pensjons-
ordningen for tjenestemenn ved statsbanene (1949), pensjonsordningen for
statens arbeidere (1950) ag pensjonstrygden for skagsarbeidere (1951).
Videre har vi fhtt pensjonstrygden for apoteketaten (1953), pensjonstrygden
for fiskere (195i7), forsorgertrygden for barn (1957), uforetrygden (1960)
ag enke- og morstrygden (1964).

Med virkning fra 1. januar 1967 ble en rekke av de trygdeordningene som
tidligere var .selvstendige, slat sammen i henhold til loy om folketrygd (ay .

Ar
Year

1865..
1870..
1880..
1890..
1900..
1910..
1920..
1930..
1939..
1950..
1960..
1965..

1969*
1970*
1971*
1972*
1973*



Are
Year 2

1900 	
1910 	
1920 	
1930 	
1939 	
1950 	
1960 	
1965 	

1969* 	
1970* 	
1971* 	
1972 * 	
1973* 	
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17. juni 1966). Fra og med 1917 11 ble de resterende storre trygder inkorporert
folketrygdioven, rog det tole innfort en feller finansieringsordning for alle disse
trygdene. Utviklingen har gat i retning av at en stadig storre personkrets
er kommet inn under trygdeordnin.gene. Videre er premieinnbetalingene 'etter
hvort bat gradert over en stadig videre inntektsskala. I dag dekker trygdene
de alt vesentligste tilfelle av inntektsbortfall og omfatter hele befolkningen.
Avgiftene oker med inntekten helt app til godt over kr. 100 000.

Ved swrskilt bov er ,det gift regler onm samordning av stonader fra folke-
trygden og de gjenvrende selvstendige trygdeordninger (Leks. pensjons-
trygden for skogsarbeidere, fiskere og sjomenn) samt en rekke andre
pensjonsordninger.

Noen trygder og direkte ytelser blir fremdeles helt ut finansiert over de
offentlige budsjetter. Dette gjelder f.eks. krigspensjoneringen for militr-
personer, ytelser som gis etter lov om sosial omsorg (som fra '19615, av1oste den
tidligere om forsorgsvesenet) ,og barnetrygden. Barnetrygden ,er imidler-
tid ingen trygd i vanlig forstand, men, som tidligere nevnt, snarere et ledd
utformingen av den direkte personskattleggingen.

Tabell 3. Trygde- og pensjonspremier. 1

Contributions to social security and pension schemes. 1

Trygde- og pensjonspremier i alt
Total contributions

-	

Mill. kr.

I pst. av netto-
nasjonalproduktet
As percentage of

net domestic
product

	  Medlemspremie
Members

contribution
Mill. kr.

Arbeidsgiverandel
Employers

contributions
Mill. kr.

2 0,2 0,8 1,2
3 0,2 0,8 2,2

42 0,6 28 14
38 1,0 26 12
82 1,5 58 24

323 2,4 215 108
1 794 6,3 1 226 568
3 441 7,7 1 992 1 449

6 694 11,2 2 800 3 894
7 566 11,0 3 127 4 439

10 132 13,2 4 120 6 012
12 446 14,8 4 970 7 476
15 274 16,1 6 034 9 240

K i 1 d.e : Nasjonalregnskap. Source: National Accounts.
1 For Arene 1900 til og med 1965: Oppgaver etter tidligere norske nasjonalregnskaps-

definisjoner. For Lien° fra og med 1969: Oppgaver etter FN's nye standard for nasjonalregn-
skap, det nye SNA. 2 Det ble ikke skrevet ut premier av betydning for 1900.

1 For the years 1900-1965: Figures according to former Norwegian standard of national
accounts. As of 1969: Figures according to the new UN System of National Accounts, SNA.
2 No premiums of extent were levied prior to 1900.
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Tabe11 3 viser utviklingen i trygde- og pensjonspremiene siden Arhundre-
skiftet. Som det framgar av tabellen, har innbetalingene til de offentlige
trygdeordninger Mkt betydelig i dette tidsrom. Det er et karakteristisk trekk
at iarbeidsgiverandelen har steget vesentlig sterkere enn premieinnbetalin-
gene fra medlemmene.

Som en ,sammenfatning av og et supplement til den historiske framstil-
ling ovenfor, vises i tabell 4 utviklingen fra 1900 og fram til i dag i totale
direkte og indirekte skatter samt trygde- og pen:sjonspremier fordelt pa
mottakerinstitusjonen:e: statsforvaltningen, trygdeforvaltningen og kommune-
forvaltningen.

Tabell 4. Totale skatter og trygde- og pensjon.spremier etter institu-
sjon.1

Total taxes and contributions to social security and pension schemes by
level of government. 1

Statsforvalt-
ningen

Central govern-
ment

Mill. kr.

Trygdeforvalt-
ningen2

Social Insurance
Admini-
stration'

Mill. kr.

Kommune-
forvaltningen
Local govern-

ment

Mill. kr.

85
115
885
613

1 061
4 439

10 275
17 264

28 148
32 808
39 644
45 483
52 099

1900 	
1910 	
1920 	
1930 	
1939 	
1950 	
1960 	
1965 	

1969* ..
1970* ..
1971* ..
1972* ..
1973* ..

8,5	 51	 2	 32
8,9	 65	 3	 47

13,7	 506	 42	 337
15,8	 312	 38	 263
19,6	 638	 82	 341
33,0	 2 945	 323	 1 171
36,3	 5 808	 1 794	 2 673
38,8	 9 576	 3 441	 4 247

47,0	 14 671	 6 694	 6 783
47,7	 17 639	 7 566	 7 604
51,6	 20 749	 10 132	 8 763
54,3	 23 279	 12 446	 9 758
54,9	 25 545	 15 274	 11 280

Kilde: Nasjonalregnskap. Source: National Accounts.
1 Se tabell 3, note 1. 2 Omfatter ogsii premier til statens pensjonskasser.

See table 3, note 1. 2 Including premiums to Central Government Pension Fund.

Det framgár av tabellen at i 1973 utgjorde de totale skatteinntektene vel
52 milliarder kroner. Det betyr at godt over halvparten av nettonasjonal-
produktet passerte offentlige kasser. I 1960 var belopet 10,3 milliarder kroner
og prosenten vel 36, og ti ar tidligere — i 1950 — utgjorde de totale
skatteinntektene 4,4 milliarder kroner som var 33 prosent av nettonasjonal-
produktet.

En stor del av disse skatteinntektene, i dag nr halvparten, anvendes til di-
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rekte iog indirekte overforinger til private, dvs. til alders- og uforepensjo-
ner, sykepenger, barnetrygd m.v. samt til subsidier, og de totale overforin-
gene har steget sterkere enn de samlede skatte- og avgiftsinntektene. Diffe-
rensen mellom de toffentlige skatteinntekter og overforingene til private -
dvs. nettoskattene - har derfor steget langt svakere enn de totale skatter
og trygdepremier - bruttoskattene. Dette framgar av tabell 5, som viser ut-
viklingen av dime storrelsene i prosent av nettonasjonalproduktet fra 1930
og fram til i dag.

Tabe115. Utviklingen i totale skatter og overforinger. Prosent av
nettonasjonalproduktet.1

Development of total taxes and subsidies and other transfers to private
households. Per cent of net domestic product. 1

Bruttoskatter alt
Total gross taxes

Bruttoskatter alt
Total gross taxes

Direkte og indirekte
overforinger til

private i alt
Subsidies and other
transfers to private

households, total

Direkte og indirekte
overforinger til

private i alt
Subsidies and other
transfers to private

households, total

Nettoskatter alt 2

Total net taxes 2

Nettoskatter alt 2

Total net taxes 2

1930 	
1939 	
1950 	
1960 	
1965 	

1969* 	
1970* 	
1971* 	
1972* 	
1973* 	

47,0
47,7
51,6
54,3
54,9

15,8
19,6
33,0
36,3
38,8

19,6
22,5
24,0
25,3
25,8

3,9
5,5

13,7
14,8
16,2

11,9
14,1
19,3
21,5
22,6

27,4
25,2
27,6
29,0
29,1

Kil de: Nasjonalregnskap. Source: National Accounts.
1 Se tabell 1, note 1. 2 Bruttoskatter i alt minus direkte og indirekte overforinger i alt.
1 See table 1, note 1. 2 Total gross taxes minus subsidies and other transfers to private

households, total.

Mer enn 3/4 av bruttoskattene har i de senere Air blitt disponert av stats-
og trygdeforvaltningen, dvs. av den statlige sektor, og altsa knapt fjerdedelen
av kommunene. Kommunenes andel har vrt stadig synkende. Dette skyldes
smrlig trygdeforvaltningens okende andel av de totale skatteinntekter, mens
statsforvaltningens relative andel har vEert mer Istabil. Den relative fordeling
av de totale skatteinntektene pa de ,offentlige forvaltningsorganer framgar
av tabell 6.

2. Skatteinntektene i dag.

Sore; nevnt i foregáende aysnitt, blir i dag mer enn halvparten av netto-
nasjonalproduktet disponert av den off entlige forvaltning i form av skatte-
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Tabell 6. Totale skatter og trygde- og pensjonspremier eater in.stitu-
sjon. Prosen.tvis fordelin.g.
Total taxes and contributions to social security and pension schemes by
level of government. As percentage of total taxes.

Ar
Year

I alt
Total

Stats-
forvaltningen

Central
government

Trygde-
forvaltningen

Social Insurance
Administration

Kommune-
forvaltningen

Local
government

1900 	 100 60 2 38
1910 	 100 56 3 41
1920 	 100 57 5 38
1930 	 100 51 6 43
1939 	 100 60 8 32
1950 	 100 66 7 26
1960 	 100 57 17 26
1965 	 100 55 20 25

1969* 	 100 52 24 24
1970* 	 100 54 23 23
1971* 	 100 52 26 22
1972* 	 100 51 27 22
1973* 	 100 49 29 22

Noter: Se tabell 4.
Notes: See table 4.

og avgiftsinntekter, hvorav statsforvaltningens andel utgjor om lag 50 pro-
sent, trygdeforvaltningens over fjerdeparten og kommuneforvaltningens vel
20 prosent.

Videre har vi konstatert at av statsforvaltningens skatteinntekter dominerer
de indirekte skattene, der smrlig den generelle merverdiavgiften utgjor en.
hovedinntektspost. Av sitatsforvaltningens samlede skatteinntekter har mer-
verdiavgiften i de siste arene utgjort mer enn 40 prosent, smravgiftene og
tollen til sammen vel 35 prosent og de direkte skattene ca. 23 prosent, jfr.
tabell 1 og 2. Blant smravgiftene kommer avgifter pa noen fa varegrupper inn
med szerlig stor tyngde, nemlig investeringsavgiften, avgiftene pa bensin og
motorkjoretoyer og pa alkoholholdige drikkevarer samt tobakkstempelav-
giften. Av de direkte skatter til staten utgjor inntekts- og formuesskattene
mer enn 193 prosent. Tabell 7 gir en oversikt over de viktigste skattene med
tilhorende belop for .19172. I tabell 8 vil en finne en mer detaljert oppstilling
av statens indirekte skatter, mens tabell '9 gir ytterligere informasjon om inn-
tekts- og formuesskattene, der disse bl.a. er fordelt pa forskottspliktige dvs.
vesentlig personlige — skattytere og pa etterskottspliktige, dvs. pa  selskaper
og institusjoner.

Av tabell 1 i forrige aysnitt sa vi at mer enn 97 prosent av kommunienes
,skatteinntekter bestar ,av direkte skatter, hvorav det vesentligste er inn-
tekts- jog formuesskatter. Kommunenes indirekte skatter skriver seg forst og
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fremst fra eiendomsskattene. I tabell 7, som gir en oversikt over de enkelte
direkte og indirekte skattene, har vi ogsh tact med kommuneskaftene. En vil
finne en nermere spesifikasjon ogsa av de kommunale formues- og inntekts-
skatter i tabell 9.

Avgiftene til trygdeforvaltningen bestár av medlemspremier fra arbeidsta-
kere og selvstendig naeringsdrivende, utliknet pa grunnlag av de trygdeplik-
tiges inntekt, samt av arbeidsgivertilskott som utliknes pa basis av utbetalt
lonn. (Trygdeforvaltningen mottar dessuten ,overforinger fra statsi- og kom-
muneforvaltningen i form av tilskott til trygdeordningene.) For at bildet av
de totale iskatter fra private til den offentlige forvaltning skal bli fullstendig,
har vi i tabell 7 ogsfi, taitt med trygde- og pensjonspremier for Aret 1972.
Videre vises i tabell 10 en nmrmere spesifikasjon av trygdeavgiftene for 1972.

Tabell 7. Oversikt over skatter og avgifter i 1972. Mill. kr.1

Direct and indirect taxes. 1972. Million kroner.'

I alt
Total

Staten ±
trygdefor-
valtning
Central

governmentg
± social
security

administra-
tion

Kom-
muner

ci-u. . 1 1 I - ni
alitiesp

1. Direkte skatter i alt Direct taxes 	
a. Inntekts- og formuesskatter Income and net wealth

14 831 5 325 9 506

taxes 	 14 371 4 997 9 376
b. Arveavgift Inheritance tax    94 94 -
e.	 Arsavgift pa personbiler og motorsykler (konsumen-

ter) Tax on motor vehicles (consumers) 	 205 205 -
d. Andre Other 	 161 29 132

2. Indirekte skatter Indirect taxes 	 18 206 17 954 252
a. Toll Customs 	 519 519 -
b. Merverdiavgift Value added tax 	 9 554 9 554 -
e.	 Avgift pa investeringer m. v. Investment tax 	
U. Avgifter pit alkohol Excise taxes on alcoholic beve-

1 893 1 893

rages 	 1 289 1 289 -
e.	 Avgifter pa tobakk Ecxise tax on tobacco 	
1.	 Avgifter pi sjokolade og sukkervarer Excise tax on

652 652 -

chocolate and confectionary 	
g. Avgifter pa bensin og motorkjoretoyer Petrol tax

154 154

and other road taxes 	 2 284 2 284 -
h. Eiendomsskatter Real estate taxes 	 250 - 250
i.	 Andre Other 	 1 611 1 609 2

3. Trygde- og pensjonspremier Social security and pension
premiums 	 12 446 12 446 -

I alt Total 45 483 35 725 9 758

PAlopne skatter.
Taxes due to be paid.
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Tabell 8. Indirekte skatter til statsforvaltningen i 1972. Mill. kr. 1

Indirect taxes to central government. 1972. Million kroner. 1

Toll Customs 	 518,9
Merverdiavgift Value added tax 	 9 554,0
Investeringsavgift Investment tax 	 1 893,0
Omsetningsavgift pa brennevin og vin Excise tax on sale of spirits and wine 	 900,2
Avgift pa el Excise tax on beer 	 326,2
Skjenkningsavgift pa el Tax on the serving of beer 	 30,4
Driftsoverskott i A/S Vinmonopolet Profits from the State Wine and Spirits

Monopoly 	 30,0
Avgift pa salgs- og skjenkerettigheter Excise tax on licenses to sell and serve spirits 2,3
Stempelavgift pa tobakksvarer Excise tax on tobacco 	 652,3
Avgift pa sjokolad.e og sukkervarer Excise tax on chocolate and confectionary 	 153,8
Avgift pa alkoholfrie drikkevarer Excise tax on non-alcoholic beverages 	 75,3
Avgift ph kosmetikk Excise tax on cosmetics 	 80,0
Avgift pa bensin. Tax on petrol 	 1 099,9
Avgift pa motorkjoreteyer Excise tax on motor vehicles 	 791,5
Vektavgift pa bensindrevne lastebiler Tax on petrol-lorries 	 3,2
Kilometeravgift m. m. Tax on kilometers covered 	 253,0
Avgift ved overdragelse av registrerte motorkjeretoyer Tax on transfers of regi-

strated motor vehicles 	 136,2
Arsavgift pa personbiler og motorsykler (nwringslivet) Tax on motor vehicles

(business) 	 65,0
Mineraloljeavgift Excise tax on mineral oil 	 55,2
Totalisatoravgift Excise tax on race tracks 	 16,3
Overskott ved Pengelotteriet Lotteries 	 63,8
Hon.oraravgift Excise tax on fees 	 2,9
Avgift pa Norsk Rikskringkasting Tax paid by the Norwegian Broadcasting Cor-

poration 	 0,4
Apotekavgift Sales tax on medicine 	 15,7
Avgift pa farmasoytiske spesialpreparater Tax on pharmaceutical preparations 1,0
Avgift pa elektrisk kraft Tax on electricity 	 145,1
Avgift pa utvinning av petroleum m. v. Tax on extraction of petroleum etc. 	 . . 	 47,7
Stempelavgift pa dokumenter Stamp duty on documents 	 69,6
Laste- og fyravgifter Loading and lighthouse fees 	 15,3
Andre indirekte skatter over bevilgningsregnskapet Other indirect taxes on the

central government budget account 	 203,4

Indirekte skatter over bevilgningsregnskapet Indirect taxes entered on the central
government budget account 	 17 201,6

Avgifter til Finansdepartementets fond Taxes to government funds 	 64,5
Avgifter til Prisdirektoratets fond Taxes to the Price Directorate's funds 	 50,5
Avgifter til KraftfOrfondet Tax on concentrated feeds 	 348,0
Andre indirekte skatter utenom bevilgningsregnskapet Other indirect taxes out-

side the central government budget account 	 238,0

Indirekte skatter i alt Total 	 17 902,6

Palopn.e skatter.
Taxes due to be paid.
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Tabell 9. Inntekts- og formuesskatter i 1972. Mill. kr.'
Income and net wealth taxes 1972. Million kroner.'

I alt
Total

Av dette utliknet pa:
Assessed on:

Etter-
skotts-
pliktige
Corpora-
tions and

institutions

For-
skotts-
pliktige
Personal

tax-
payers

Sjofolk
(norske)
Seamen
(Nor-

weaian)

Statsskatter Central government taxes
Formuesskatt Net wealth tax 	 240,8 111,4 129,4 .
Ordincer inntektsskatt Ordinary income tax 2 985,0 531,4 2 396,92 56,72

Fellesskatt til Skattefordelingsfondet Contri-
butions to the Tax Equalization Fund . . . 	 1 338,5 79,3 1 227,0 32,2

Seerskatt til utviklingshjelp Special tax for
foreign aid 	 482,5 34,5 434,3 13,7

Statsskatter i alt Total 	 5 046,8 756,6 4 187,6 102,6

Kommuneskatter Municipal taxes
Formuesskatt Net wealth tax 	 412,0 79,2 332,8 .
Inntektsskatt Income tax 	 8 963,6 537,4 8 185,0 241,2

Kommuneskatter i alt Total 	 9 375,6 616,6 8 517,8 241,2

Kil de : Skattestatistikk 1972. Source: Tax Statistics 1972.
1 Skattelikningstall, dvs. pálopne skatter. 2 Utliknet skatt for fradrag av forsorgerstonad..
1 Taxes due to be paid. 2 Assessed tax before deduction of tax reliefs for supporters of children

between 17 and 20 years.

Tabell 10. Trygde- og pensjonspremier i 1972. Mill. kr.
Social security and pension premiums 1972. Million kroner.

Medlems-
premie

Members
contribution

Arbeids-
giverandel
Employers

contribution

Folketrygden The National Insurance Scheme 	
	Statens Pensjonskasse Central Government Pension Scheme . . . 	
	Statsbanenes pensjonskasse State Railways Pension Scheme . . . 	

Pensjonsordningen for statens arbeidere Pension Scheme for
central government workers 	

Pensjonsordningen for apoteketaten Pension Scheme for pharma-
ceutical employees 	

Pensjonstrygden for sjomenn. Pension Scheme for seamen 	
Pensjonstrygden for fiskere Pension Scheme for fishermen 	
Pensjonstrygden for skogsarbeidere Pension Scheme for forestry

workers 	

I alt Total 	

4 687
219

13

10

2
35

3

1

6 842
405
138

19

8
60
—

4

4 970 7 476

3 — Skattesystemet
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Kapittel 3. Noen grunnprinsipper i det norske skattesystemet.

1. hanledning.

I litteraturen om skatte- og finanspolitiske problemer har det ofte vwrt
satt opp «grunnsetninger» for hvordan skattesystemet burde bygges opp. Et
historisk vel kjent eksempel er Adam Smith's fire grunnsetninger i «Wealth
of Nations» (utgitt i MI6). Disse lod

1. Borgerne bor i alle stater bidra til finansieringen av de ,offentliges ut-
gifter i forhold til sin evne, dvs. i forhold til den inntekt de har.

2. Den skatt som det enkelte individ plikter a betale, bor vre bestemt og
ikke vilkarlig. Bade betalingstiden, betalingsmaten og betalingens stem-
relse bor vfere klar og tydelig savel for skattyteren som for andre.

3. Alle skatter bor innkreves pa den tiden og pa den maten som trolig pas-
ser best for skattyteren.

4. Alle skatter bor vTre innrettet slik at de tar sh lite som mulig fra folks
lommer utover det de innbringer i det offentliges kasse.

Slike prinsipper for utformingen av skattesystemet kan det va2re hensikts-
messig a dele i to grupper:

(i) Prinsipper som er avledet av et generelt politisk grunnsyn, men som
ikke spesielt er utformet med sikte pa a dekke skattemessige proble-
mer.

(ii) Prinsipper som er spesielt utledet i den hensikt a donne grunniag for
skattesystemets utforming.

Eksempel pa et Iskatteprinsipp som faller under gruppe (i) .ovenfor, or
Adam Smith's grunnsetning om at skatteplikten skal vrnre bestemt og ikke

Dette prinsippet kan avledes av det alminnelige grunnsynet som
setter r e t t s s i k k e r h e t e n opp som et ideal. Det er karakteristisk for
skatte- og finanslitteraturen fra de siste 150 ar at skatteprinsipper som er
henfort til gruppe (i), vesentlig er avledet av de samme politiske idéer
som, darner basis for de vesteuropeiske staters rettssystem og styreform
generelt.

En prinsipiell drofting av :slike generelle idéer ligger utenfor rammen av
denne publikasjonen. I det folgende skal vi derfor bare helt kort nevne de
viktigste prinsipper av denne karakter som har preget utformingen av dot
norske skattesystemet. Dette er gjort i aysnitt 2 nedenfor. Det er imidlertid
grunn til a merke seg at prinsipper av spesielt s k a t t e m e s s i g art til
dels er sterkt preget av de generelle politiske idéer, noe isom vil framga av de
ovrige aysnitt i dette kapittel.

Nar skatte- og finansteoretikern.e i eldre tid provde a stille .opp grunn-

Sitatet er hentet fra Oskar Jger: Finanslmre, Oslo 1930, s. 296 f.f.
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setninger for skattesystemets utforming, hadde dette en spesiell hensikt: Ut
fra disse prinsipper tok de sikte pa a utlede regler for hvordan et rasjonelt
skattesystem burde vre ordnet. Adam Smith's forste grunnsetning om at
skattene burde fordeles titter evne og at ,evnen skulie males ved hjelp av inn-
tekten, var et prinsipp av denne karakter.

Det norske skattesystemet slik det er i dag, er i likhet med .skattesyste-
meti de fleste andre land — ikke Mitt laget ved systematiske deduksjoner ut fra
bestemte grunnsetninger. I den alminnelige skattedebatt og i begrunnelsene
for de forskjellige skatteordninger, vii en likevel ofte finne henvisninger til
slike prinsipper, mer eller mindre presist utformet. Det eksisterende regel-
verk er imidlertid i stor utstrekning et resultat av en rekke mindre endringer
som er foretatt over en lang periode, men som ikke er begrunnet ut fra prin-
sipielle betraktninger. Samlet og i lys av endrede samfunnsforhold vil den
opprinnelige begrunnelse derfor kunne bli lite dekkende for den eksisterende
ordningen. I aysnittene 3, 4 og 5 i dette kapittel skal vi gjennomgh de viktigste
av disse skatteprinsipper som har preget det norske skattesystem.

2. Skatterettslige prinsipper.

Et grunnleggende prinsipp for skattleggingen i Norge, er at s k at tie g-
gingsretten tilligger Stortinget. Grl. § 75 sier saledes: «Det
tilkommer Stortinget at ... paalegge skatter, afgifter, told og andre offentli-
ge byrder, . .». At skattleggingsretten er tillagt Stortinget, hindrer imidlertid
Ake at dette ved lov kan delegere sin skattleggingsrett. Skattelovenel gir
kommunene rett (og plikt) til a pâlegge visse .skatter innenfor nwrmere fast-
lagte rammer. Prisloven 2 gir Regjeringen rett til a pâlegge avgifter for «a
fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling og motvirke priser, for-
tjenester og forretningsvilkar som virker urimelig». (Mr det gjelder nye pris-
avgifter som ma anses a ha stor betydning for landets okonomi, ma saken like-
vel opp for Stortinget, hvis da ikke Regjeringen finner det betenkelig a vente
pa Stortingets avgjorelse. Stortiinget kan i able fall oppheve de prisavgiftene
som Regjeringen palegger.) Stortinget utover altsa sin skattleggingsrett
dels ved a vedta lover om skattleggingen og dels ved arlige skattevedtak.

Fortsettelsen av sitatet ovenfor fra Gri. § 75 lyder slik : «som dog ikke
gjaalder udover 31. December i det west paafolgende aar, medmindre de of et
nyt ordentlig Storthing udtrykkelig fornyes.. .». Grunnloven slay albs& fast
at skattevedtakene bare kan gjores gjeldende for en

1 Skattelov for landet, 18. aug. 1911 nr. 8. Skattelov for byene, 18. aug. 1911
nr. 9. 2 Lov om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurranseforhold, 26.
juni 1953 nr. 4.
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b e g r e n is e t ti d. Dette kan sie:s a vwre det andre grunnprinsipp som var
skattelovgivning bygger pa. Hensikten, er bl.a. at ett storting ikke skal
kunne binde Isenere starting. Regelen om tid:sbegrensning tolkes imidlertid
slik at den bare gjelder de skatter som tilfaller statskassen i snever forstand.
Skatter kommuner, til fonds m.v. 'som utgjor egne rettssubjekter, regu-
leres uteri slik sTrskilt tidsbegrensning.

Et tredje grunnprinsipp i norsk skattlegging er at s k a t t eplikt en
er alminneli g. Det skal gjelde samme regler for alle; like tilfelle skal
behandles likt. Detste innebEerer at lovene (vanligvis) ikke direkte fast-
setter srregler for navngitte personer eller institusjoner. Men prinsippet
hindrer ikke at det kan bli fattet vedtak som i praksis vesentlig bierorer en
enkelt skattyter eller en mindre krets av iskattytere. Bare vedtakene er gene-
relt formet, star myndighetene fritt i a avgrensie skatteobjektene og skatte-
subjektene som de onsker

Et fjerde grunnprinsipp i norsk skattlegging er at is at t e p aleggen e
skal utformes pa en slik mate at alle kan vmre klar
over hvor liangt deres skatteplikt gar. Leseren via merke
seg at ordlyden her likner pa ordlyden i Adam Smith's 2. grunnsetning, men
vi har valgt a bruke en Litt varsommere formulering. Sh.) . vidt komplisert som
wart skattesystem er i dag, kan det neppe forsvares a si at skattens storrelse
er «klar og tydelig isavel for skattyteren som alle andre».

Alle de skaitteprinsippene vi her har omtalt, samsvarer med idéen am
folkesuvereniteten, med maktfordelingsprinsippet og med ideen,e om menne-
skets ukrenkelige rettigheter kravet em likhet for loven og kravet
om rettsbeskyttels,e). Wit skattlegging er ogsA, preget av en mer smr-norsk
palitisk idé, nemlig prinsippet om lokalt selvstyr e, som pa dette om-
rade kommer til syne i regelen om at kommunene selv skal kunne ilegge skat-
ter til a lose lokale oppgaver. Loven setter imidlertid bestemte skranker for
Jenne retten, .dels ved at den palegger kommunene a lose visse oppgaver for
egne midler, og dels ved at den setter greaser for hvor langt skattleggings-
retten gar.

3. Nytte- og evneprinsippet.

Adam Smith's grunnsetning om at skatten skulk fordedes etter evne og
evnen skulle males ved hjelp av inntekten, er — som nevnt foran — eksempel
pa et prinsipp som skulle vre retningsgivende for utforming av skattene.
Adam Smith utdypet dette nrmere: «Statens utgifter er for den enkelte i en
star stat det samme som forretningsutgiftene er for parthaverne i en stor
eiendom, noe som parthaverne ma bidra til i forhold til deres respektive inter-
esser i eiendommen.» Dette utsagn innebmrer at Adam Smith ikke sfi. noen
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konflikt mellom det a utlikne skattene etter evneprinsippet og etter nytte-
prinsippet (om dette, se nedenfor). Han mente at der det var mulig, burde
omkostningene ved offentlige tiltak fordeles mellom borgerne etter den en-
keltes nytte av tiltakene, mens generell utgiftsdekning via skatt etter evne
bare skulle anvendes der fordelingen ikke kunne fastsettes pa basis av nyttel.
Senere skatte- og finansteoretikere har ikke alle vmrt enige med Adam Smith.
Gjennom hele det 19. arhundret og langt inn i dette, var det uenighet om for-
deling av skattene skulle skje etter nytte- eller ,etter evneprinsippet. Begge
prinsipper ma ales a ha preget dart norske skattesystemets utforming.

Nytteprinsippet sier altsa at den enkelte fskal betale skatt i for-
hold til den nytte vedkommende har av den ioffentlige virksomhet. Mellom
nytteteoretikerne var det en del strid om hvordan den enkelte borgers nytte
av den offen.tlige virksomhet kunne bestemmes. Vanligvis ble hvert enkelt of-
fentlig tiltak betraktet for sag, og sa provde man a lage an fordelingsnorm
for hvert enkelt tiltak. Form& pa a etablere en pris- og mengdefastsettelse
for de enkelte deler av den offentlige virksomhet analoge med de mekanis-
mer som bestemmer pricer, produksjon og omsetning av goder i et «vanlig»
marked kan ses som mar moderne forsok pa a anvende nytteprinsippet som
retningslinje for utformingen av skattesystemet. 2 For en del offentlige til-
tak, Lek& politi og rettsvesen, matte slike normer i tilfelle bli fastlagt rent
konvensjonelt. Nfir det gjaldt tiltak til baste for ubemidlede, matte en se bort
fra den direkte nytte mottakerne hadde av tiltaket, og i stedet basere sag
pa den indirekte Inytte andre kunne ha av det.

Prinsippet har vist sag ubrukbart som grunnlag for konkret fastsettelse
av de fleste skatter og har hailer ikke hatt saerlig praktisk gjennomslagskraft.
Det har imidlertid hatt betydning pa enkelte falter av skattleggingen,
for visse sEeravgifter. Det kommer — temmelig u.presist — til uttrykk i f or-
muleringer som at «de samfunnsborgere som i smrlig grad dray nytte av en
virksomhet, ogsa i det vesentlige ibor finansiere den». Slike skattebe,stem-
melser gis i alminnelighet en generell formulerin.g, men tar i realiteten sikte
pa a ramme den krets avlskattytere som harisEerlig nytte av tiltakene. Dime
skatteinntektene er sa ofte «oremerket» til dekning av de utgiftene det
gjelder. Diskusjonen om bilavgiftene, som tidligere var oremerket til vei -
formal, har vwrt preget av slik.e idéer. Videre er det utenom statsbudsjettet
opprettet en rekke fond som skal brukes til bestemte formal. Fondsmidlene
skaffes ofte til veie ved avgifter pa virksomheter som nyter godt av form:Met.
De kommunale vane- og renovasjonsavgifter fastsettes i alminnelighet
basis av kriterier !som skal gi uttrykk for forbrukernes nytte av det kommu-

1 Se R. Musgrave: «The Theory of Public Finance», s. 66. 2 Se Leif Johansen:
«Offentlig okonomikk», s. 114, om den sAlcalte Lindahl-losningen.
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nabs vann- rag renovasjonsvesen. Dime avgiftene klassifiseres som gebyrer
og representerer typiske grensetilfelle mellom priser og skatter. Finansierin-
gen av trygdeordningene har tidligere) til dels veert basert pa for-
sikringstekniske prin:sipper som innebrer at avgiftene skal sta i forhold til
de ytelser som i sin tur tilfaller de trygdede ved alderdom eller ved inn-
tektsbortfall av andre grunner, som sykdom, arbeidsledighet etc.

E v n et e or et ik ernes prinsipp am at iskattene skulle fordeleis etter
skattyternes evne, forutsatte ikke nedvendigvis at evnen skulle males ved hjelp
av inntekten. Inntekten ble imidlertid av de klassiske teoretikere etter hvert
akseptert som mai for skatteevnen, samtidig som det stort sett var enighet
am at bare 'inntekt over eksistensminimum in:nebar skatteevne og altsa kunne
iliknes skatt. Dette gir den ,opprinnelige begrunnelse for skattefrie klasse-
fradrag, det norske skattesystem, og det innebmrer et progressivt element
i inntektsskattene. Mange evneteoretikere mente ellers at inntekt av formue
gav sterre skatteevne enn samme inntekt av arbeid og derfor burde beskattes
hoyere. Deres hovedbegrunnelse var at arbeidsinntekt bare vii vedvare sa
lenge en har arbeidsevne, mens formuesinntekt i prinsippet er evigvarende
(fundert inntekt). Alternativt kunne en legge en 'smrskilt skatt pa formuen.
Den norske formuesskatten har til dels vrt begrunnet ut fra denne tanke-
gangen. 1

Utover den progresjon de skattefrie inntektsfradrag og formuesskatten
gav, iforfektet de klassiske finansteoretikere i prinsippet en proporsjonal be-
skatning. Fordi man IA, inntektsskattene i sammenheng med andre skatte-
former, f.eks. toll, som kunne fable med seerlig tyngde pa personer med liten
skatteevne, godtok man imidlertid at inntektsskatten kunn:e utliknes ,etter
progressive satser for dermed a oppna proporsjonalitet i det samlede system av
skatter.

Skatteevneteorien har ogsh fatt benevnelsen offerteorien, fordi en tenkte
seg 'skatteevnen malt ved det offer ,som det koster skattyteren a betale skatt.
Ut fra teorier am hvordan offeret med a avgi en krone i skatt varierte med
inntekten (eller, alternativt, hvordan reduksjon i nytte som folge av be-
skatningen varierte med inntekten), ble det diskutert hvorvidt inntektsskat-
ten burde utliknes etter faste satser eller etter satser som raker med stigende
inntekt -og hvor sterkt de i sh fall skulle eke. De som forfektet on pro-
gressiv beskatning, dvs. skattlegging etter stigende 'satser, baserte sitt syn
pa at offeret ved a avgi en krone i •skatt sank med stigende inntekt. Skatten
av siste krone tjent (marginalskatten) burde derfor stige med inntekten for
at offeret eller nyttereduksjonen skulle vane lik for able skattytere.

1 Senere har det ogsa, vmrt brukt andre argumenter, eksempelvis at formuen
isolert sett gir skatteevne uavhengig av avkastningen, eller at formuesskatten er et
hensiktsmessig korrektiv til en ufullkommen inntektsskatt.
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De mange forsok som ble gjort pa a «bevise matematisk» hvordan skatte-
skalaen burde utformes pa basis av skatteevnen malt ved hjelp av skattyter-
nes offer eller nytte, forte av flere Brunner ikke fram. Det er tilstrekkelig a
peke pa at offeret/nytten vanskelig kan males, selv am en til en viss grad
kjenner deres variasjon med inntekten. Hovedinnvendingene som kan reises
mot evneprinsippet i dets rendyrkede form, er likevel av en annen karakter.
Inntekt for skatt, som ifolge prinsippet skulle veere bestemmende for skatte-
evnen, er selv avhengig av den okonomiske politikk som fore& Mast direkte illu-
streres dette flax de store offentlige ov►rforinger til den private sektor trekkes
inn i bild.et. Nar en er uenig i nettoresultatet av skatte- og trygdepolitikken,
er det ,derfor lite fruktbart a drofte om det er skattesystemet eller trygde-
systemet hver for seg ,som er «urimelig». 1 Det offentlige kan ogsh ellers
virke inn pa inntekt for skatt, Lek& gjennom dets kjop av varer og tjenester,
via kredittpolitikken, ved direkte inngrep i inntektsoppgjorene (her i. Ian-
det saerlig praktisert gjennom jordbruksavtalene), osv. 2 Endelig vil salve
inntektsskattens storrelse og dens variasjon med inntekten i noen grad
kunne vTre bestemmende for den faktiske lonnsfastsettelsen ved avtaler i
arbeidslivet.

Selv iom de fiesta evneteoretikere aksepterte et progressivt skattesystem,
inngikk ikke inntektsutjamning opprinnelig som et selvstendig mai for
skattepolitiklken. När uttrykket evneprinsipp brukes ogsA, i den aktuelle
skattedebatt, forbindes dette neppe med offer- og nyttebegrepene. Den poli-
tiske strid om progresjonen i iskattesystemet gjenspeiler i dag forst og fremst
uenighet om hvor langt en via besikatningen skal gh i retning av inntekts-
utjamning. Diskusjoinen om klassefradrag baseres ikke longer pa tanken om,
eksistensminimum. Det er mer et sporsmal om slike fradrag er et hensikts-
messig virkemiddel sammenliknet med andre, nar en tar sikte pa a oppna
inntektsutjamning f.eks. til fordel for familier med forsorgelsesbyrde og for
lavinntektsgrupper. Resonnementer .av donne art viser at det neppe kan
vaare hensiktsmessig a binde .av staten.s virkemidler, nemlig 'skattene, til
at bestemt prinsipp. En silk binding vil redusere mulighetene for a samordne
de ulike virkemidler pa en hensiktsmessig mate.

En kon.sekvens av evneprinsippet er at skattereglene normalt skal vrie
de isamme hale landet. Dette er at hovedprinsipp i det norske skattesystemet
som skaper konflikt med prinsippet om kommunalt +selvstyre. De skatter som

1 Ved omleggingen av skattesystemet i 1970 gikk myndighetene meget langt i
retning av a endre skatte- og trygdesystemet samtidig. En isolert betraktning av
skattene villa derfor ha gift et skjevt Nide av omleggingen. 2 I 1970 inngikk eksem-
pelvis en vurdering av skatteomleggingens virkninger i det alminnelige inntekts-
oppgjor for lane grupper. Det var blant annet i prinsippet enighet om at den pris-
stigningen som var en folge av overgang til sterkere indirekte beskatning, ikke
skulle fa innflytelse pa lonnstilleggenes storrelse.
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staten pâlegger, utliknes (i det vesentlige) etter •samme regler over hele lan-
det. For de kommunale skatter fastsettes skattegrunnlaget stort sett etter
ensartede regler i alle kommuner, men skattesatsene kan innen visse grenser
bestemmes av kommunene. Utviklin.gen har imidlertid gat retning av at
kommunenes valgfrihet stadig er blitt mer innsnevret. Samtidig har en i
okende omfang tatt andre ,deler av skattesystemet i bruk for a oppna geogra-
fisk differensiering i den hensikt a pavirke lokalisering av produksjOn og
bosetting.

En annen konsekvens av evneprinsippet er at alle neeringer og alle slags
yrkesutovere normalt bor skattlegges likt. De konkrete forhold varierer
imidlertid bade mellom de enkelte nringer og yrker. Pa enkelte felter har
derfor myndighetene fraveket kravet om formell likhet med sikte pa a opp-
na en faktisk likhet sa langt det er mulig. Forslag ,om reguleringer i minste-
fradraget for lonnsinntekter har f.eks. vwrt begrunnet ut fra onsket om a
skape storre faktisk likhet med nwringsinntekt. Utjamningsordninger over
tiden for skattlegging av inntekter som skriver ,seg bl.a. fra fiske og skog-
bruk, har vwrt etablert for a skape storre likhet med inntektstakere som har
jamnere inntekter.

4. Noytralitetsprinsippet.

Bade nytte- og evneprinsippet har i det vesentlige vwrt begrunnet ut fra
betraktninger om rettferdighet. Dette har imidlertid ikke hindret finansteo-
retikerne i ogsh a were opptatt av skattesystemets virkninger for allokeringen
(fordelingen) av de okonomiske ressurser i 'samfunnet mellom de forskjellige
typer av anvendelser. Deft er saledes blitt formulert som et hovedprinsipp at
skattesystemet bor were slik innrettet at det i storst mulig grad bidrar til
en effektiv utnyttelse av ressursene. Dette er bakgrunnen for kravet om at
skattesystemet bor virke meat mulig noytralt, den forstand at det — noe
upresist uttrykt bor utformes silk at det ikke foyer til vridninger i pro-
dusentenes og konsumentenes (marginale) avveiinger mellom de forskjellige
mater a anvende de okonomiske ressurser pa. Innretter en skattesystemet
slik at bedriftene tilpasser sin produksjon, a.rbeidstakerne foretar sift valg
mellom arbeidstid og fritid og konsumentene disponerer sine inntekter slik
at deres (marginale) avveiinger skjer pa samme mate 'som om det ikke
hadde vmrt skatter, vii en — under visse forutsetninger om ,organiseringen
av den okonomiske virksomhet oppna en optimal tilpas:ning av en bestemt
karakter, en säkalt «Pareto-optimal» tilpasning. 1

1 Dette er et hovedresultat i generell okonomisk velferdsteori. Emnet behandles
i de fleste moderns lwreboker i offentlig okonomikk, deriblant a.v Leif Johansen i
<<Offentlig okonomildP>,
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For a oppna en noytral virknin.g vil skattene i. alminneligh.et matte ut-
formes slik at de ikke forarsaker endring i prisforholdet mellom de ulike
konsumgoder eller i de relative priser pa produksjonsfaktorene. Stort sett vil
bare generelle omsetn.ingsavgifter og proporsjonale inntektsskattor kunne
tilfredsstille slike kray. 1 (Hvis avveiingen mellom arbeid og fritid eller
mellom forbruk og sparing pavirkes av utformingen inntektssk,attene,
vil en imidlertid strengt tatt vmre henvist til a bruke koppskatt dvs. en skatt
som er uavhengig av alt annet e:nn, eventuelt familiestorrelsen, jfr. Leif
Johansen op.cit. s. 301.) Dette ,er en av grunnene til at generelle skatteord-
ninger — merverthavgiften og inntektsskattene 	 domin,erer i det norske
skattesystemet, selv om dime skattene - ikke pa noon mate er helt 	 i
sin form eller ,overfor dot system .det virker innenfor.

Flere faktorer bidrar imidlertid til at noytralitet'sprinsippet ikke uten
tillempninger kan, danne monster for utformingen av et skattesystem. For
dot forste ,er konklusjonen ,om at et skattesystem som 'er noytralt .i den oven-
for angi.tte forstand, &a11 kunne lede til en optimal disponering av ressursene,
basert pa at markedstilpasningen bade for produsenter og k.onsumenter
faktisk foregar slik teorien for fri-konkurranse forutsetter. Det okonomiske
system i Norge avviker pa flere mater fra en silk markedssituasjon. For dot
annet logger kravet ,om «Pareto-optimalitet» i.ngen betingelse pa inntekts-
fordelingen.2 Prinsippet vil derfor lett kunn.e komme i konflikt mod det
synspunkt at skattesystemet ogsh ,skal bidra til inntektsutjamning. Noytrali-
tetsprinsippet fravikes fofte nettopp for a tjene et slikt formal. Dette er Lek&
tilfelle nar det pAlegges smravgifter pa «luksusvarer». En annen begrun-
noise for a fravike noytralitetsprinsippet or at det er gru,n,n til a anti at de
private produsenter og konsumenter ikke vii to hensyn til ,eventuelle «in-
direkte vi.rkninger» av sin mark,edstilpasning, dvs. til omkostninger eller for-
deler ved produksjon/konsum utover dot som direkte berorer den enkelte
produsent eller konsument. Slike indirekte virkninger kan motivere bruk
av smrlige avgifter/subsidieordninger nettopp for a pavirke de relative pri-
ser for dermed a oppna at de «privatokonomiske» avveiinger blir mer i over-
ens,stemmelse med de «samfunnsmessig optimale» avveiinger. Til tross for pro-
blemer med a kvantifisere de indirekte virkningene danner de grunnlag for
en rekke srordninger i det norske skatte- ,og ston.adssystem. Sravgiftene
pa alkohol or til en viss grad motivert ut fra alkoholforbru.kets .samfunns-
okonomiske og sosiale meromk.ostninger. Subsidiene til jordbruket er ikke
bare innfort ut fra inntektsfordelingsformâl, men iogsa fordi man som et selv-

1 Swravgift pa varer hvis etterspurte mengde er helt uavhengig av prisen, men
stiger med inntekten, vil kunne virke pa samme mate som en proporsjonal inn.-
tektsskatt. 2 Det er kjent fra okonomisk velferdsteori at «Pareto-optimalitet» er en
nodvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for a oppna et säkalt «velferdsmaksi-
mum»,



42

stendig mai onsker a opprettholde et jordbruk av en viss ,storrelse. I den sev-
ere tid har det vxrt meget diskutert a bruke skattesystemet for a regulere
virksomheter som er privatokonomisk lonnsomme, men som har indirekte
virkning pa det omliggende milk) ved en eller annen form for forurensing.
Tilleggsavgiften pa mineralolje med satser som er gradert etter oljens. svovel-
innhold, er 'eksempel pa en avgift som er motivert ut fra onsket om a vri res-
sursanvendelsen i samfunnet i en mer optimal retning.

Prinsippet om noytralitet i beskatningen har hatt sh pass sterk gjennom-
slagskraft at avvik 'fra prinsippet i alminnelighet ma begrunnes. Dette gjelder
saarlig avvik for a loppna, spesielle fordelingsmessige virkninger og for a
regulere virksiomhet som medforer ,samfunnsmes:sige ulemper/fordeler. Innen
et okonomisk system som det norske, hvor staten kan gripe inn i markeds-
mekanismen med flere virkemidler, har det imidlertid liten mening a stille
spesielle prinsipper opp som ideal for skattesystemet isolert. Sam vi ogsa var
inne pa under omtalen av .evneprinsippet, ma virkningen 'av alle de offentlige
tiltakene vurderes i sammenheng. Skattlegging av boliger, elektrisk kraft,
offentlig transport, jordbruksprodukter osv. ma, eksempelvis ,sammenholdes
med offentlig prispolitikk og reguleringspolitikk pa dime ifeltene. Diet vil i
siste omgang ofte vmre et administrativt sporsmal om en skal bruke skatte-
eller prispolitikken eller direkte reguleringer fora appna bestemte mal.

De velferdsteoretiske resonnementer som ligger tit grunn for noytralitets-
prinsippet, har en ogsh forsokt a bruke som rettesnor for a bestemme om-
fanget av den ioffentlige virksomheten og for a ,avgjore om offentlig virksom-
het skal Ifinansieres ved skatter .eller priser og i tilfelle hvilken prispolitikk
som skal fores. Vi noyer ass. her med a henvise til den teoretiske litteratur
som behandler disse problemer, men understreker at det ikke finnes almin-
nelig aksepterte teorier pa d.ette felt.

5. Prinsippet om administrativ enkelhet.

Av Adam Smith's grunnsetninger som bile sitert 'foran, framgikk ogsh prin-
sippet om administrativ enkelhet, bade av hensyn til den enkelte skattyter
og +av hensyn til administrative omkostninger ved a praktisere systemet. Diet
er neppe tvil am at administrative vurderinger har veid tungrt nar diet norske
skattesystemet i 'star grad bygger pa generelle ordninger som merverdi-
avgiften og skatt pa lonnsutgifter under trygdefinansieringen, eller nar
skatteformer som eiendomsskatter eller skatt pa verdistigning er lite brukt.
Skatteomleggingen i 1970 'fra direkte til indirekte skatter var i star utstrek-
ning begrunnet ut fra administrative vurderinger. Men hensynet til admini-
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strativ enkelhet kommer ofte i konflikt med andre mal. Tilpasning av skatte-
systemet med sikte pa a skape individuell rettferdighet, ,og brisk ,av skatte-
systemet som virkemiddel for a oppn,a detaljerte okonomiske mal, skaper
administrative komplikasjoner. Det norske skattesystemet har etter hvert
Witt Asa pass komplisert at en med god grunn kan reise sporsmblet om ikke
de administrative hensyn for ofte har mattet vike prioritet.
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Del II. Direkte skatter

Kapittel 4. Oppbyggingen av inntekts- og formuesskattesystemet.

1. Innledning.

I date kapitlet vil vi gi en, kort innforing i de viktigste tekniske og prin-
sipielle problemer som en star overfor ved utformingen av et inntekts- og
formuesskattesystem. Framstillingen vil bli knyttet til folgende begreper:
(i) Skattytermassen (omfanget av skatteplikten).
(ii) Skattyterenheten (skattesubjektet).
(iii) Inntekts- eller formuesbegrepet (skatteobjektet, skattegrunnlaget).
(iv) Skattesatsene.

Disposisjansmessig har vi valgt a beha,ndle , disse problemomrader hver
for seg, til tross for at de pa mange mater har mar og gjensidig sammen-
heng. Paralleit med den geinerelle droftingen av disse sporsmalene vil vi som
illustrasjon gi eksempler pa losninger ,som er valgt i 'chit norske skatte-
systemet. Kapitlet vil derfor gi en 'summarisk oversikt over de direkte skat-
tene i Norge sett fra en prinsipiell synsvinkel.

2. Generelle tekniske og prinsipielle seder ved
skattlegging av inntekt.

S k a t t y t ermass en (omfanget ,av s:katteplikten).
Det skatterettslige prinsipp :om at skatteplikten skal vTre alminnelig,

at alle som har tilkn.ytning til en stat, ogsa er skattepliktige i vedkommende
stat. I praksis er det imidlertid nodvendig med konkrete regler som define-
rer skattytermassen. En trenger forst og fremst en avgrensning overfor ut-
landet og dernest en avgrensning nar det gjelder personer og institusjoner
innen.lands.

I de :norske regler er skatteplikten start sett knyttet til bostedet og drifts-
stedet. I prinsippet har derfor alle som er bosatt i Norge (selv em de ikke er
norske statsborgere), og alle som driver virksomhet i Norge (selv em de
ikke er bosatt her), skatteplikt her i landet. Begrepene boated og virksomhet
er ikke entydige. Fordi skatitesystemene i de ulike land start sett er Witt
utformet ut fra prinsipper som har vaert hensiktsmessige for hvert enkelt
lands forhold, og fordi det ikke har vrt lagt avgjorende vekt pa koordine-
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ring med iandre lands regler, kan dette pa den ene siden fore til dobbelt-
skattlegging og pa den andre siden til at noen unngär skatteplikt. For a for-
hindre spike konsekvenser er det inngatt en long rekke tosidige skatteavtaler
mellom, de enkelte land.

Som, en konsekvens av at skatteplikten er «alminnelig», er det innen landet
fa unntak fra skatteplikten. Unntakene gjelder forst og fremst offentlige og
«halv-offentlige» institusjoner av forskjellig slag, som statens og kommunenes
eiendommer og innretninger, offentlige banker 0.1., og dessuten institusjoner
og forenin.ger som ikke har ervery 'som formal. Av personer er det bare Kon-
gen og den kongelige familie 'samt utlendinger som opphoilder .seg her i lan-
det i studiegyemed, som er fritatt fra plikt til a betale formues- og inntekts-
skatt. At det foreligger forme' skatteplikt innebEerer imidlertid ikke nod-
vendigvis at dot faktisk skal svares skatt; det avhenger av reglene om
ministegrenser i formue og inntekt for skatt, fradragsbelop osv. Saledes har
reglene for inntektsskattleggingen bevisst vaart utformet slik at folketrygdens
grunnytelser liar vrt fritatt for skatt.

Sk att yt er enhe t en (skattesubjektet).
Hovedproblemet nar skattyterenheten skal fastlegges, er hvorvidt de

enkelte inntektstakere skal skattlegges liver for seg eller om en skal sla
sammen inntekten til flere inntektstakere i storre eller mindre grad ut-
gjor en okonomisk enhet (f.eks. husholdningen).

Innen et progressivt skattesystem vil resultatet bade for den enkelte inn-
tektstaker og for husholdningen ku.nne vmre sterkt avhengig av hvilken
laming en velger. Av flere grunner kan det vmre logisk a se inntjeningen
og anvendelsen av inntekten i sammenheng. Resonnementet ut fra evneprinsip-
pet kan saledes lede til at husholdningsenheten bar velges: Felles innkjap og
brisk av varige konsumgoder gjor det billigere pr. individ a love i at okono-
misk fellesiskap; levevilkarene er i storre grad avhengig av den samlede
inntekt i husholdningen enn av det antall individer innen husholdningen som
tjener inn denne inntekten. Onsket ,om a pavirke dot private konsum gjen-
nom direkte .skatter tilsier ogsh skattlegging av den okonomiske enhet
som fatter beslutninger om inntektsdispoineringen.

Flere argumenter kan raises mot denne losningen. Andre hensyn enn at
anske om skattlegging etter evne kan tilsi at skattleggingen bar vwre uav-
hengig ,av hvordan ,de enkelte in:ntektstak.ere velger organisere sitt inn-
byrdes okonomiske samkvem. Omvendt kan det hevdes at skattesystemet ikke
bar vre utformet silk at det favoriserer en bestemt organisasjonsform, i dette
tilfelle samliv i ekteskap. Debatten pa dette felt liar srlig vwrt knyttet til
skattleggingen av ektefeller. Utformingen av systemet kan ha ,innflytelse pa
gifte kvinners valg mellom lonnet utearbeid og ulannet arbeid i hjernmet.
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Overgang til et system med storre vekt pa, individuell skattlegging vil ha an
tilboyelighet til a oke tilbudet av kvinnelig arbeidskraft, men hvor sterkt ut-
slaget vil bli, er avhengig av hvordan skattesatsene er utformet.

Administrative hensyn tilsier isolert sett at en gar langt i retning av in-
dividuelle ordninger, fordi inntektstakerne ,er lettere a registrere enn hushold-
ningen. Husholdnin,gen ma stort sett iavgrenses pa basis av juridiske kriterier,
gift eller ikke gift, slektstilknytning, osv. Avgrensning etter faktisk okono-
misk samhorighet byr pa storre kontrollproblemer. I enkelte tilfelle er like-
vel husholdningsinntekten lettere a registrere. Det gjelder sTrlig nar famili-
en arbeider i felleseid bedrift.

Det finnes ingen automatisk «riktig» losning. Den norske ordningen bygger
pa at kompromiss mellom ulike hensyn, og det er karakteristisk at den stadig
er gjenstand for debatt og revisjon. Utgangspunktet for ordningen i Norge er
at kjernefamilien, ektefeller og barn, skal vmre skattyterenheten. Andre
inntektstakere blir skattlagt individuelt, selv om de bor sammen eller har
annen okonomisk samhorighet. Selv innen familiekjernen har utviklingen
gat i retning av mer individuell skattlegging. Ektefeller som begge har
ervervsinntekt, kan velge mellom a bli liknet sammen (felleslikning) eller hver
for seg (srskilt likning). Hvilken likningsform som gir lavest samlet skatt,
vil avhenge bade av ektefellenes samlede inntekt, hvordan inntekten er for-
delt mellom dem og av skattesatsenes utforming. Ved fastsettelsen ,av skatte-
satsene er det til an viss grad tatt hensyn til ektefellebeskatningen, men det
resultat en har oppnadd, ma pa mange mater kunne sies a vwre noksa til-
feldig.

Tilsvarende problemer ved valg av skattyterenhet oppstar i foretaksskatt-
leggingen. Sporsmälet er om foretak med flere eiere skal skattlegges som en
selvstendig enhet, eller om skattlegging skal foretas av hver ,enkelt eier etter
eiernes forholdsmessige andel i foretaket. Argumentasjonen folger tilsvarende
linjer som nar det gjelder personer. For foretalisskattleggingens vedkom-
mende leder imidlertid evneprinsippet til at eierne bar skattlegges hver for
seg. Pa den annen side vii hensynet til okonomisk styring og administrativ
enkelhet stort sett tilsi at foretaket som regnskapsforende enhet behandles
som eget skattesubjekt. Skattelovgivningen i Norge folger gjennomghende
alminnelig norsk rett, slik at foretak som i andre 'sammenhenger er betraktet
som eget rettssubjekt, ogsa regnes som eget skattesubjekt. Dette innebzerer
at foretak med deltakere som har begrenset gjeldsansvar, blir regnet •som
egne skattyterenheter, mans interessenter i foretak med ,solidarisk gjelds-
ansvar blir skattlagt hver for seg etter deres andel i foretaket. Dette syste-
met kan fore til at foretak som reelt sett er noksh like, kan bli skattlagt for-
skjellig, og at skattesystemet av den grunn kan pavirke valget av organisa-
sjonsform.
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In n t ektsbegr e p et (skatteobjektet, skattegrunnlaget).
Det storste problemet ved utformingen av et inntektsskattesystem er

komme fram til et hensiktsmessig inntektsbegrep som, kan danne grunniag
for skattleggingen. Generelle definisjoner som at inntekt er lik forbruk pluss
sparing, gir bare i liten grad veiledning ved utformingen. Av pra.ktiske Brun-
ner er det derfor naturlig a to utgangspunkt i en definisjon av begrepene brut-
toinntekt og nettoinntekt, og vi anvender de formuleringene er brukt i
de norske skattelover, der det hater at bruttoinntekten bestar av «. . . rente av
formue, livrente, foderad og pensjon, enhver fordel som er vunnet ved eien-
dom, kapital, arbeid eller virksomhet . . . ». Nettoinntekten er lik bruttoinn-
tekten fratrukket utgifter til «. inntektens ervervelse, ,sikrelse og ved-
likeholdels,e .». Diet er nettoinntekten som danner skattegrunnlaget, og det
er derfor nodvendig a foreta en avgrensning og verdsetting bade av brutto-
inntektspostene og av de fradragsberettigede utgiftene.

Det framgar av bruttoinntektsdefinisjonen at inntektene ka.n dales i to
grupper. Den ene gruppen omfatter inntekter som skriver sag fra inntekts-
skapende virks,omhet. Den annen gruppe bestar av inntekts- og ka.pitalover-
foringer s om foreta,s, uten at det sia.mfunnsmessig sett har foregatt noen
inntektsskapning.'

Det kan ofte vaare fruktbart a betrakte bruttoinntekt og utgift til inntektens
ervervelse som isamme betalin.gsstrom, sett fra to forskjellige sider. For en
bedrift er saledes lonnsmottakernes, bruttoinntekter en utgift til inntekten.s.
ervervelse. Grunnlaget for denne betalingsstrommen er en inntektsskapende
virksomhet, og sk.attemessig er losningen klar: Lonnsutgiftene er fradrags-
berettiget ved beregnin.g av bedriftens skattepliktige nettolnntekt, mans de
blir skattlagt pa lonnsmotta.kernes hand. Det foreligger riktignok en rekke
vesentlige avgrensnings- og verdsettingsproblemer; disse skal vi behandle
►enere dette aysnittet.

Som nevnt, foregar det imidlertid dessuten bade inntekt s- og k a p i-
talov erfor inger uten at det finner sted noen inntekts-

Det kan trekkes paralleller mellom skattelovens inntektsbegrep og de mest
sentrale storrelser i samfunnets totalokonomi. Bruttoproduksjonsverdien i et sam-
funn skapes ved innsats av rávarer og halvfabrikata (vareinnsats), realkapital og
arbeidskraft. Bruttoproduksjonsverdien fratrukket verdien av vareinnsatsen gir
bruttonasjonalproduktet. Trekkes ogsd, kapitalslitet fra, framkommer nettonasjonal-
produktet. Dette registreres til markedsverdi, og etter at det korrigeres for in-
direkte skatter og subsidier, framkommer nettonasjonalproduktet til faktorverdi,
eller det begrep som i nasjonalregnskapet har betegnelsen faktorinntekt. Faktor-
inntekten representerer i prinsippet den belonning som tilfaller innsatsfaktorene
arbeidskraft og realkapital.

Komponentene i faktorinntekten er lonnskostnader, selvstendiges inntekt av
arbeid og kapital samt offentlig og privat selskapsinntekt. Man ser analogien mel-
lom pa den ene siden samfunnets bruttoproduksjonsverdi og den samlede faktor-
inntekt og pa den annen side den del av skattelovens brutto- og nettoinntekt som
skriver seg fra inntektsskapende virksomhet.
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skapnin g, i hvert fall likke i den ovenfor angitte forstand. Dette er tilfelle
ved lotteri- og kapitalgevinster, ved forsorgelse av f.eks. barn, ved ary og
gayer, ved overforinger til det offentlige gjennom direkte skatter og trygde-
avgifter og fra det offentlige i form av stonadsutbetalinger, osv. For mottake-
ren framstar disse betalingsstrommene som inntekt, mens de for betaleren
ikke (i vanlig forstand) er utgifter til inntektens ervervelse. Det kunne like-
vel synes som em f.eks. rettferdshensyn skulle tilsi fradrag hos giveren og
skattlegging hos mottakeren. Dermed vine en samtidig unngA, dobbelt skatt-
legging eller skattefritakelse av disse inntektene. Av forskjellige &rsaker er
det pa dette punkt ingen enhetlig losning i det norske systemet. Stort sett
folges likevel det prinsipp at de to «sider» av betalingsstrommen ses i
sammenheng, slik at skattlegging has mottakeren, kombineres med fradrag
hos giveren samtidig isom fritakelse for skatteplikt kombineres med at fra-
dragsrett ikke linnrommes.

(i) Etter de norske skattelover blir pliktig e11er avtalt regelmessig u n d e r-
h o 1 d s b i d r a g til f.eks. fraskilt ektefelle m ,/barn skattlagt som inntekt
has mottakeren og er fradragsberettiget has yteren. Overforinger inner en
hu,shaldning har ingen .skattemessige konsekvenser av Jenne art her i landet.
Riktignok innrommes iforsorgeren visse standardiserte skattelettelser eller
ytelser. Men disse er i alminnelighet langt lavere enn de faktiske forsorger-
kostnader, og de skattlegges ikke som inntekt hos de forsorgede. I enkelte
land praktiseres en ,ordning med deling av inntekten i to like deler pa mann
og hustru, eller i flare deler hvis det ,ogsâ, er barn i ekteskapet. Deretter be-
regnes skatten pa hver av disse del-inntektene. Dette innebaarer i realiteten
en ordning som tilsvarer fradrag for forsorgelse kombinert med skattlegging
av mottatt «forsorgerbidrag». (Mr skatten utliknes etter progressive satser,
blir den samlede skatt lavere enn am hele inntekten var blitt skattlagt pa en
hand, og forskjellen blir storre jo hoyere den samlede inntekt er.) ved
store engangsoverforinger som ary og forskott pa ary vil progresjonen
inntektsskatten kunne forarsake meget hoye skatter, som i alminnelighet
arses a vre urimelige. Slike engangsoverforinger blir av den grunn skatt-
lagt etter srskilte regler utenfor inntektsskattesystemet.

(ii) Fradragsrett for direkte Over f or I n g e r til det aff entlige
i form av direkte skatter og trygdeavgifter er ikke ukjent verken historisk
eller internasjonalt. Konsekvensen av slike fradragsordninger er imidlertid
at skattesatsene pa Jet reduserte inntektsgrunnlag ma vre hoyere for a app-
rettholde samme offentlige proveny, slik at virkningen av fradragsretten
start sett oppheves. Er skattesatsene progressive, vii imidlertid fordelen ved
fradragsretten oke med stigende inntekt. Skattlegging av offentlige ytelser
kan anvendes som middel til a gjore ytelsene behaysprovede. Det, innebaarer
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i alminnelighet at de totale overforinger fra det offentlige ma vre hoyere
enn om de ikke ble skattlagt. Her i landet .er direkte skatter og trygdeav-
gifter som hovedregel ikke fradragsberettiget. Den skattemessige behandling
av off entlige y t elser folger start sett det prinsipp at ytelser som er-
statter Inntektsbortfall, blir skattlagt (sA, sant de overstiger visse srskilt
fastlagte grenser), mens, ytelser som gar til dekning av spesielle merutgifter
(f.eks. som folge av invaliditet) eller som utgjor et korrektiv til skatte-
systemet (forsorgerstonad, barnetrygd), ikke skattlegges.

(iii) Regelutformingen om skatteplikt/fradragsrett kan ogsa ses over tid
i relasjon til den enkelte skattyter. Saledes er bestemmelsen.e om p r i v at e
og offentlige tjenestepensjonsordninger her i landet ut-
formet slik at innskottene kommer til fradrag i inntekten ved innbetalingen,
mens pensjonene blir skattlagt ved utbetaling. For frivillig livsforsikring og
egen pensjonsforsikring er begrenset fradragsrett for premieinnbetaling
kombinert med begrenset skatteplikt for utbetalingene.

(iv) Verdien av en skattyters samlede real- og finanskapital kan dels end,-
res som resultat av reell sparing og dels som folge av endring i verdien av de
enkelte kapitalobjekter. Verdistigning pa at kapitalobjekt (kapitalgevinster)
kan vre resultat av en alminnelig inflasjon, eller den kan skrive seg fra en
spesiell prisoppgang (evt. -nedgang) pa bestemte typer av kapitalobjekter,
eksempelvis kan fast eiendom stige i verdi ,som folge av politiske vedtak og
samfunnsmessig utbygging. En generell inflasjon oker den nominelle verdi av
realkapital, mens dens realverdi kan vre uendret. Samtidig synker real-
verdien av fordringer (Lek& ban.kinnskott) og gjeld med verdi fastlagt i no-
minelle kroner. De forskyvninger i formues-/gjeldsstrukturen dette Parer til, er
velkjente, og de innebmrer en okonomisk omfordelin.g mellom debitorer og
kreditorer. Rettferdshensyn og et onske om at skattesystemet skal bidra til
okonamisk utjamning kan tilsi at kapitalgevinster blir gjenstand for skatt-
legging og eventuelt at kapitaltap gjores fradragsberettiget ved inntekts-
likni.ngen.

Regler om Skattlegging av kapitalgevinster (fradra,gsrett for
tap) kan utformes pa forskjellige mater. En kan oppfatte nominelle kapital-
gevinster som inntekter som bor komme inn under regime for inntektsskatt-
legging pa linje med andre former for inntekt. Men en kan ogsA, skattlegge
kapitalgevinster etter smrskilte regler og satser. En mulighet kunne vre
skattlegge kapitalgevinster bare i den utstrekning verdistigningen er reell,
dvs. frita verdioking pa kapitalobjekter som bare er en refleks av en generell
inflasjon, ut fra dot syn at en rent nominell stigning ikke endrer skattyterens
realokonomiske situasjon. Et annet hensyn som kan spille inn, kan vmre
et onske om a motvirke lysten til spekulative transaksjoner. Den skatte-

4 — Skattesystemet
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messige behandling av kapitalgevinster og -tap vil kunne fa folger for pa den
ene side valg av finansieringsform (egenkapital eller länekapital) og pa den
annen side valget mellom alternative kapitalplasseringer etter den avkastning
de gir, den risiko de medforer, etc.

Kapitalgevinster kan skattlegges enten nar kapitalobjektet selges (den
realiserte gevinst) eller etter hvert som gevinsten oppstar (den urealiserte
gevinst). Skjer skattleggingen etter progressivt stigende satser, vil skatten
av den realiserte gevinst kunne bli la:ngt hoyere enn samlet skatt av den
urealiserte gevinst. Er skatten proporsjonal, vil skattebelopet vmre uavhen-
gig av hvilken losning en velger, under forutsetning av at samme skattesats
benyttes hele tiden og at gevinster og tap behandles symmetritsk. Ph grunn
av administrative problemer med lopende verdsetting av urealiserte gevins-
ter, er det i praksis den realiserte gevinsten som skattlegges. Det veier ogsa,
med at iskattleggin.g av urealiserte gevinster vil kunne ha uonskede likvidi-
tetsvirkninger for Iskattyteren. For a unngA, den progressive effekten ved
skattlegging .av realisert gevinst anvendes ofte srordnin.ger med proporsjo-
nale satser.

De norske regime pa dette feltet er meget uoversiktlige. I den utstrekning
gevinster skattlegges, er det realisert gevinst som legges til grunn. Som
hovedprinsipp utliknes skatten pa de nominelle gevinster, uansett om de er
resultatet av en generell eller en partiell prisstigning, men regler om at
gevinsten kan nyttes til kjop av ,andre kapitalgjenstander (<betinget skatte-
fritak») gjor at gevinstene bare i begrenset utstrekning blir iskattlagt. For
visse realkapitaltobjekter legges det til grunn vurderingsprinsipper som inne-
bcerer at kapitalgevinsten ansettes lavere enn den nominelle verdistigningen
(kostprisen oppreguleres etter en skala som fastsettes av Stortinget). Enkelte
kapitalgevinster sk.attlegges bare hvis salget firmer sted innen en nTrmere
angitt tidsfrist etter kapitalobjektets ervervelse (5 ar for aksjer og 10 ar
for faste eiendommer). Gevinst ved erstatning for ekspropriasjon av fast
eiendom, visse tomtegevinster og gevinst ved salg iav aksjer, skattlegges
etter proporsjonale satser. Fradragsrett for tap innrommes hvis tilsvarende
gevinst skattlegges. Tap ved salg av aksjer kan imidlertid bare fores til
fradrag i aksjesalgsgevi'nst, mens tap ved salg av ,andre kapitalobjekter i al-
minnelighet kan trekkes fra i skattyterens ovrige inntekter.

(v) Som regel, men ikke alltid, er gj eldsr enter en betalingsstrom
som har sammenheng med utgifter forbundet med inntektsskapende virksom-
het. Etter de norske skattelover er det full fradragsrett for lAntakeren og
skatteplikt hos langiveren uansett formâlet med opplaningen. Overforinger
form av utbytte fra !selskaper til aksjoncerer er i Norge delvis fradragsberet-
tiget hos selskapet (fradragsrett for utdelt utbytte ved beregning av stats-
skatten) og delvis skattepliktig hos taksjonwren (bare statsskatt).
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Ved inntektsskapende virksomhet oppstar det bade ved
fastsettelse av bruttoinntekten og fradragspostene prinaipielle og prakti.ske
avgrensnings- fog verdsettingsproblemer. Dette gjelder saerlig ved:

(1) naturalinntekter,
(ii) skillet mellom hva som er utgifter til inntektens ervervelse («driftsut-

gifter») og hva som er konsumutgifter,
(iii) periodisering av lopende inntekter og utgifter.

(1) De fleste hensyn tilsier at n at uralinnt e k t e r skal skattlegges
pa linje med andre inntekter. Etter det norske skattesystem er kontrakts-
messig lonn, selv om den ytes i form av naturalier, og uttak av varer fra
egen bedrift skattepliktig inntekt. Adgang til kollektive goder som har liten
tilknytning til den enkeltes arbeidsinnsats, f.eks. bedriftshytter er deri-
mot fritatt. Mellom disse yttergrenser finnes det en rekke tvilstilfelle som
avgjores ved forskrifter, skjonn eller etter historisk praksis. Verdien av
skattepliktige naturalgoder sk.al i prinsippet settes til markedsverdi, men en
slik verdi kan det ofte vmre vanskelig a fastsette. I praksis utarbeider myn-
dighetene veiledende standardsatser som ofte ligger lavere enn markedsverdi-
en. Dette kan begrunnes med at inntektstakeren ma antas a vurdere natural-
ytelser lavere, fordi slike ytelser ikke kan brukes fritt pa samme mate som
kontantytelser.

Avkastning av kapital er generelt skattepliktig inntekt. Avkastningen av
de fleste typer finanskapital vil normalt vre bestemt ved kontrakt mellom
debitor og kreditor, mens avkastningen av realkapital i produksjonen som
regel vil were en del av driftsresultatet slik det framgar av foretakets regn-
skaper. Spesielle problemer oppstär nal- en skal vurdere avkastningen av
konsumkapital i de tilfelle der det ikke foreligger et leieforhold, men der eier
og bruker er samme person. I det norske skattesystem regnes avkastning av
selveide eneboliger og hytter som skattepliktig inntekt. For ovrig er verdien
av tjenester fra konsumkapital fritatt, det gjelder blant annet avkastning av
kapital plassert 1 biter, mobler, kunstgjenstander etc.

Boligkapital kan oppfattes som produksjonskapital som produserer tjenes-
ter, og det mest nmrliggende vine vwre a bestemme verdien av tjenestene ut
fra husleien for tilsvarende boliger. I de norske skattelover er bestemmelsen
ogsa formulert i overensstemmelse med ,dette. Etter hvert har imidlertid ut-
viklingen fort til at inntekten av eneboliger (og hytter) blir fastsatt til en
bestemt prosent av boligens takserte formuesverdi. Det er grunn til a regne
med at husleien., slik ordningen hittil har vmrt praktisert, blir vurdert lavt,
bade fordi takstverdien ligger vesentlig under markedsverdien og fordi av-
kastningsprosenten settes lavt, 2,5 — 3 prosent. (Avkastningsprosentsatsen
er en nettosats. Ved sammenlikning med husleien for tilsvarende boliger ma
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en derfor til den beregn.ede botligavkastningsverdi legge utgifter til lopende
vedlikehold, etc.) Den lave avkastningsverdien ter !ogsa uttrykk for en bevisst
skattemessig begunstigelse av investeringer i egne boliger. Ordningen har
imidlertid ogsh fort til geografiske og individuelle variasjoner, fordi inn-
tekten av boligkapitalen har vrt avhengig av hvordan de lokale liknings-
myndigheter har praktisert taksering og fastsetting av avkastningsprosent.

Motposten til kapitalavkastningen er gjeldsrentene, tog ifolge norske bestem-
melser er disse fradragsberettiget. Fradragsretten er ubegrenset og gjelder
uansett om lanet er tatt opp med sikte pa bruk i nring teller til konsumfor-

og uansett arten av kapitalobjekt som eventuelt er sikkerhet for lanet.
For boliger kan ordningen fore til at gjeldsrenter pa lan som nyttes til a
bygge boliger, overstiger den beregnede avkastningen av boligkapitalen, og
det !overskytende kan fares til fradrag i, annen inntekt. En ordning med lay
inntektsansettelse kombinert med gjeldsrentefradrag premierer generelt
gjeldsfinansiering av konsumkapitalgjenstander og derunder ogsa boliger.

Prinsipielt regnes ikke konsumutgifter som utgifter til inn-
tektens ervervelse. Dette forutsetter at det kan trekkes et skille mellom kon-
sumutgifter og driftsutgifter. Denne grensedragningen er ikke pa noen
mate klar. Reiseutgifter til og fra arbeidsstedet er eksempelvis fradragsbe-
rettiget i det norske skattesystem, mens andre utgifter i sammenheng med
valg av hosted ikke har konsekvenser for inntektsansettelsen. En slik fra-
dragsrett vine kanskje vret logisk hvis arbeidsstedet hadde virt avgjorende
ogsa, for hosted, men en rekke andre forhold kommer inn som gjor fradrags-
retten mindre begrunnet.

Hovedproblemet när diet gjelder skille mellom konsum- og driftsutgifter
oppstär forst og fremst ved nringsvirksomhet. Bade rettferdshensyn og hen-
synet til rasjonell ressursbruk tilsier fradragsrett bare for utgifter som er
nodvendig for a ,skape den inntekten som skal danne grun.nlaget for skatt-
leggingen. En rekke utgiftsposter bidrar direkte og indirekte med fordel til
eiere og ansatte utover bidraget til produksjonsresultatet uten at de deemed
alltid blir skattlagt som inntekt has mottakerne. Reiser og representasjons-
utgifter kan fremme salget, men kan samtidig i storre eller mindre grad ha et
element av privat konsum. Velutstyrte bygninger, kontorer og lokaler, biler

dyrere prisklas:ser, hytter, kantiner og ,andre sosiale utgifter kan, fremme
trivselen pa arb:eidsplassen, som igjen kan pa.virke produksjon.sresultatet, men
grensen over til rent privat konsum er flytende. Fradragsrett for utgifter
av denne art Vil kunne pavirke valget av innsatsfaktorer og gi en utilsiktet
vridning i sammensetningen. Pa den annen side vil nekting av fradrags-
rett kunne hindre bruk av tiltak som er rasjonelle for bedriften. eller onskelige
sett fra samfunnets side. I Norge er fradragsretten for enkelte av clime ut-
giftene (til repres.entasjon bilhold) blitt vesentlig redusert i den :sen.ere



53

tid, og det er utformet ,detaljerte forskrifter for hvilke fradragsbelop ,som
godkjennes. I praksis ma likningsmyndighetene ellers ofte akseptere regn-
skapene. For ovrig stiller ikke skatteloven noe krav om rasjonell drift.

(iii) Av flere grunner og smrlig for at skattesystemet skal ku:nne vmre et
tjerilig virkemiddel i den ok.onomiske politikken., er det nodvendig at de inn-
tektene som skal legges til grunn for skattleggin.gen blir k.nyttet til et be-
stemt tidsrom. Ved et progressivt skattesystem vil lengden av det tidsinter-
vall Isom velges, vaere av betydning for de totale skattene, spesielt nal.' inn-
tektene varierer sterkt over tid. Det er normalt arsinntekten som danner
grunnlaget for skattleggingen. Dette forutsetter at de lopende inn- og utbe-
talinger pa en hensiktsmessig mate kan p e r i. o d i s e r es i arsintervall.
For lonnsinntekt 'oppstar det ikke vesentlige problemer. I de norske reglene
folges generelt konta.ntprinsippet, dvs. at betalingstidspu,nktet i alminnelig-
het er avgjorende for nar en inntekt anses a were opptjent og nAr en utgift
kommer til fradrag.

Nar det gjelder na!ringsinntekt, er problemene storre. For regnskapspliktige
nringsdrivende (det vil praksis si for alle nringsdrivende som faktisk
foyer regnskap) skal bokforingstidspunktet legges til grunn. Dette inne-
bmrer en viss iadgang til a jevne ut inntektene over tid. I prinsippet tar en
sikte pa a registrere verdien av den lopende produksjon minus verdien av
varer og tjenester, inklusive tjenester fra arbeidskraft og kapital, som er
brukt i produksjonen. Pa inntektssiden skaper verdsettingen av varelageret
hovedproblemet, mens periodiseringen av kapitalkostnadene skaper hoved-
vanskene pa utgiftssiden.

Et viktig formal med av s k r iv ning er pa varige driftsmidler er at
de skal danne grunniaget for a fastsette en bedriftsokonomisk sett «riktig»
periodisering av kapitalkostnadene og derigjennom en «riktig» periodisering
av inntekten i en bedrift. Ved utforming av regier om skattemessige ayskriv-
finger (dvs. de ayskrivninger som godtas som fradrag ved beregning av den
skattbare inntekt) star valget av ayskrivningenes tidsform Isentralt. En mulig-
het er a la den enkelte bedrift (personlig skattyter eller selskap) selv be-
stemme fordelingen av ayskrivningene over ti.den. I de fleste land fastlegger
imidlertid skattereglene i dag normer for hvilke tidsformer som godtas. To av
de hyppigst brukte er den sakalte «rette linjes metode», dvs. at samme be-
lop ayskrives hvert ar inntil hele kapitalobjektets verdi er ,ayskrevet, og
«saldo-systemet»,:som gar ut pa at den arlige ayskrivning settes til en fast pro-
sent av kapitalobjektets g jenstetende bokforte verdi (dvs. verdi etter at tidli-
gere ars ayskrivninger er trukket fra).

Selv om ayskrivningsreglene og reglene for varelagervurderingen ikke
nodvendigvis pavirker rstorrelsen av de samlede inntekter for skatt i lopet av
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bedriftens levetid, vil skattene av to grunner were avhengig av hvorda:n inn-
tekten blir fordelt over tiden.

Nar inntektsskatten er progressiv (dette gjelder i Norge for privat eide
bedrifter), vil totalskattene bl.i hoyere ved ,svingende inntekter enn ved jevnere
inntekter, selv om gjennomsnittlig arsinntekt er den samme i begge tilfelle.
Vurderingsregler som innebmrer muligheter for inntektsutjamning over tid,
vil derfor gi skattefordeler. Videre vil reglene om nar skatten forfaller til be-
taling ha okonomiske konsekvenser. Tillater reglene iat skattene blir for-
skjovet inn i framtiden, far bedriftene en rente- og likviditetsfordel (skatte-
kreditt). Dette oppras eksempelvis ved regler som tillater hoye ayskrivnin-
ger og dermed lavere skatter i et driftsmiddels forste levehr, selv om dette
fewer til lavere ayskrivninger og tilsvarende hoyere skatter i driftsmiddelets
senere levear. Eller 'sagt pa en annen mate: Jo storre del av skattene som pa
denne mfiten blir forskjovet fram i tiden, desto lavere vil de reelle kostnader
ved bruk av realkapital som produksjonsfaktor vre.

Et annet sentralt spews/nal ved utforming av reglene for skattemessige av-
skrivninger er om kapitalobjektets anskaffelses- eller gjenanskaffelsesverdi
skal legges til grunn ved fastleggingen av de arlige ayskrivningsbelop. Ved
bruk av anskaffelsesverdi vil summen av ayskrivningsbelopene were lik
kapitalgjenstandens historiske kostpris (inklusive eventuelle senere pa-
kostninger), mens bruk av g jenanskaffelsesverdi i storre grad vil imotekomme
onsket om at de totale ayskrivninger (ayskrivningsfondet) skal were til-
strekkelig til a finansiere kjop av at nytt kapitalobjekt när ,det gamle er
ayskrevet.

Avskrivningsreglene i dot norske skattesystem er regulmrt basert pa kapital-
objektets kostpris. Dot er adgang til a benytte tre forskjellige former for av-
skrivning av varige driftsmidler, nemlig ordinmre ayskrivninger, tilleggs-
ayskrivninger og apningsayskrivninger. De ordincere ayskrivninger folger
den rette linjes metode og bygger pa et system av veiledende satser for skatte-
messig brukstid. Disse er differensiert otter kapitalobjektets art (med bygnin-
ger, maskiner og transportmidler som hovedgrupper) og i noen grad etter
nwring. Reglene for tilleggs- og a' pningsayskrivninger apner mulighet for a
ayskrive driftsmidlene raskere enn, reglene for de ordinmre ayskrivninger
betinger og vil kunne fore til en lettelse i bedriftens likviditetssituasjon
de forste ar otter at kapitalobjektet or anskaffet. Disse regler differensierer
i noon grad etter arten lay bedriftens kapitalutstyr, idet Apningsayskrivnin-
ger bare kan benyttes for store og kostbare kapitalgjenstander.

Regler om skattemessig ayskrivning pa varige driftsmidler kan brukes og
har vwrt brukt som virkemidler i den okonomiske politikk. For Norges ved-
kommende gjelder dette i saerlig grad lover og regler iom s k at t e f r i e
fondsaysetninger til investeringsforrnal. Slike aysetninger represen-
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terer ayskrivninger foretatt for kjøp av driftsmidler finner sted (forskotts-
ayskrivninger). De aysatte midler kommer til fradrag ved inntektslikningen
i det ar de aysettes, de bindes ph konto i Norges Bank en viss periode og forut-
settes ved frigivelsen benyttet til kjøp av varige driftsmidler, !som samtidig
gjores til gjenstand for ekstraordinr iayskrivning med en viss andel av det
aysatte belop. Ved endringer i reglene har myndighetene mulighet for pa-
virke dels rentabiliteten av a foreta realinvesteringer og dels bedriftenes likvi-

ditetssituasjon. De kan derved brukes som et virkemiddel i konjunkturpoli-
tikken. Det eks'isterer lovregler av liknende utformin.g som gir skattemessige
fordeler til bedrifter som foretar fondsaysetninger som senere brukes til
realinvesteringer i visse deler av lan.det. Slike regler brukes som virkemiddel
i distriktspolitikken.

Ordningen med tsakalt betinget sk.attefrie fondsaysetninger er eksempel pa
at myndighetene broker endringer i inntektsdefinisjonen i den hensikt a na
spesielle politiske mal. Det er flere slike eksempler i det norske skattesystem.
Skattefri banksparing og fradrag for livsforsikringspremier tar sikte pa a
oppmuntre til viisse former for sparing, minstefradrag i lonnsinntekt og stan-
dardfradrag i hustruers arbeidsinntekt har dels administrative, men ogsa bl.a.
fordelingspolitiske siktemal.

Jo storre liberalitet det vises ved inntektsansettelsen, bade nar det gjelder
inntekts- og fradra,gsposten.e, ,dess snevrere blir det fatale inntektsgrunnlag
og jo hoyere ma sk.attesatsene vre: for a oppna et bestemt offentlig proveny.
Lovregler og administrative vedtak vil aldri gi et fullstendig bilde av hvilke
inntekter som faktisk blir sk.attlagt. Skattleggingen vil vre avhengig av lik-

ningspraksis .og - ,effektivitet, forhold som er vanskelig a kartlegge. Proble-
mene varierer med inntektenes og fradragen.es art og kan gi ulike utslag over-
for de enkelte skattytere. Dette tilsier at en bor overveie noye hvorvidt
en gjennom inntektsansettelsen f.eks. via fradragspostene — nar de mai
en tar sikte pa. Det innebmrer ogsh at en «rettferdig» fordelin.g av skattene,
dvs. ,en sk.attlegging etter evne eller for a pavirke inntektsfordelingen, bare i
utilstrekkelig grad ,oppnas alene gjennom utformingen av skattesatsene.

Skattesatser.

Inntektsskatt er pr. definisjon en skatt som fastsettes i, forhold til skattyter-
ens inntekt. Et vesentlig ledd i utformingen av et inntektsskattesystem er
derfor a bestemme den konkrete sammenhengen mellom sk.attebelop og den
inntekten som skal skattlegges (nettoinntekten eller «a.ntatt inntekt»).
Dette kunne gjennomfores ved at det ble vedtatt tabeller der det til hvert

inntektsbelop var knyttet et bestemt skattebelop. I praksis fastsettes sow.
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oftest forholdet mellom inntekt og skatt ved hjelp av skattesatser og slik
at inntektsskatten i alminnelighet vil vre , proporsjonal eller progressiv.

proporsjonal inntektsskatt har vi Tar ;skatten beregnes ved hjelp av en
fast prosentsats, mens .inntektsiskatten er progressiv nar skatteberegningene
baseres pa prosentsatser som faker med stigende inntekt. Vanligvis skattleg-
ges ikke nettoinntekten helt bunns», idet en viss del av den er fritatt for
skatt. Selv de skatter som i vanlig 'sprabruk betegnes som proporsjonale
skatter, er derfor ifolge definisjonen progressive, fordi det blir anvendt en
sats pa null prosent pa den del av inntekten som er lik det skattefrie belopet.(I
Norge beregnes blant annet inntektsskatten til kommunene pa Jenne maten.)
Et alternativ til a frita en viss del av inntekten for skatt kan vaere a skatt-
legge hele nettoinntekten og deretter gjore et fradrag i det skattebelopet som
da framkommer.

Bare när skatten beregnes pa basis av en fast prosentsats pa hele inntekten,
og det heller ikke foretas noe fradrag i selve Fskatten, foreligger det en rent
proporsjonal skatt. En proporsjonal skatt er m.a.o. kjennetegnet ved at skatte-
belopet utgjor en bestemt prosent av inntekten pa alle inntektstrinn, dvs. ved
en konstant gjennomsnittsskatt. Samtidig er marginaiskatten, dvs. skatte-
caking i prosent av inntektsoking, konstant for alle inntekter og lik gjennom-
snittsskatten. En proporsjonal skatt slik den her ,er definert, anvendes
alminnelighet ved inntektsskattlegging av aksjeselskaper (pa selskapenes
hand). Medlemsavgiften til sosiale trygdeordninger utliknes vanligvis som
en proporsjonal inntektsskatt, men gjerne i tillempet form (Lek& slik at det
fastsettes en ovre grense for avgiftsbelopet, dvs. at den marginale avgiften
er null for - inntekter som er hoyere e,nn et visst belop).

En inntektsskatt kan were karakterisert ved at gjennomsnittsskatten faker
med stigende inntekt. Marginalskatten kan ienten vre konstant eller sti-
gende. Den Fer konstamt hvis proporsjonal skattesats kombineres med fradrag

skatten. Ved en progressiv inntektsskatt vil marginalskatten i
het vre stigende, I praksis vil den stige trinnvis med in,ntekten. Bakgrun-
nen for a benytte en slik skatt som ledd i det totale system av !skatter, er
behandlet foran i kapitlet om skatteprinsipper. Fastsettingen av de skatte-
satser som til enhver tid skal benyttes, pa de ulike inntektstrinn, .skjer gjen.-
nom politiske avgjorelser.

Nar gjennomsnittsskatten faker med stigende inntekt, innebaarer dette at
skatten av en bestemt inntekt er avhengig av om inntekten skattlegges under
ett eller deles over tid eller mellom personer. Skattens, Istorrelse kan dessuten
avhenge av hvordan oppdelingen av inntekten foretas. Inntektens hoyde
og !satsenes utforming har betydning for hvor store avviket blir mellom
skattlegge den samlede inntekten under ett Feller deler av den hoer for seg.
Vi vii illustrere dette med. eks,empler.
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Tabell 11. Inntektsskatteri skatteklasse 1. Norske skatteregler 1974.
Income taxes for single persons. Norwegian tax rates 1974.

«Skattetype» 1:
Kommuneskatt

Fellesskatt til
Skattefordelings-

fondet 1

«Skattetype» 2:
Statsskatt 2

Nettoinntekt kr. 36 000:
Alt. I:

	

Av kr. 36 000	 samlet 	
Alt. II:

	

Av kr. 12 000 	
»	 » 24 000 	

Alt. III:

	

Av kr. 18 000 	

	

18 000 	

Nettoinntekt kr. 66 000:
Alt. I:

	

Av kr. 66 000	 samlet 	
Alt. II:

	

Av kr. 22 000 	

	

» 44 000 	
Alt. III:

	

Av kr. 33 000 	

	

» 33 000 	

kr.

7 360

1 8401 6 440
4 600f

3 2201 6 440
3220f

14 260

4 1401 13 340
9200f

6 6701 13 340
6670f

kr.

1 500

01
300f

00}

7 500

2001
2 9002 700f

1 0501
2 1001 0501

300

0

Kommuneskatt: 0 pst. av nto. innt. kr. 0-4 000; 21,3 pst. av overskytende nto. innt.
Fellesskatt: 0 pst. av nto. innt. kr . 0-4 000; 1,7 pst. av overskytende nto. innt.

2 Statsskatt: 0 pst. av nto. inntekt kr. 	 0-18 000.
5	 -»-	 » 18 001-30 000.

15 »	 -»-	 » 30 001-45 000.
20 »	 -»-	 » 45 001-57 000.
25 »	 -»-	 » 57 001-69 000.

I ,oppstillingen i tabell 11 har vi pa basis av de norske 1974-ars, inntekts-
skattesatser for skatteklasse 1 beregnet skattene av en nettoinntekt pa kr.
36 000 og av en pa kr. 66 000 i tre alternativer: I alternativ I er hele inntek-
ten skattlagt under ett, i alternativ II er inntekten delt i to i forholdet 1:2
og i alternativ III i to like deler.

Det framgar av oppstillingen at deling av inntekten innebrer skattefor-
deler i forhold til 'samlet sk.attlegging av inntekten bade ved «skattetype» 1
og 2. Ved «skattetype» 2 oppnas dessuten skattefordeler ved utjevning av-
inntekten, dvs. ved deling i like deler framfor i ulike deler (alternativ III i
forhold til alternativ II). Ved «skattetype» 2 vil videre skattefordelene tilta
i belop med sti.gende inntekt otter hvert som inntekten passerer grensen for
hoyere skattesatser. Disse egenskaper ved inntektsskatten har betydning
nar en skal to standpunkt til om reglene for inntektsansettelsen skal vre slik
at de gir adgang til 'deling og utjevning av inntekten — enters mellom per-
soner inners en husholdning eller over et lengre tidsrom for den enkelte
s:kattyter.
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Nar det spesielt gjelder skattlegging av flere persone r, som lever i
et okon,omisk fellesskap, anvendes deling av inntekten saerlig av to grunner.
For det forste kan hensikten were a unnga progresjonseffekten av at inn-
tekt opptjent av flere personer inne:n en okonomisk enhet skattlegges under
ett. I sh fall kan enten hver av inntektstakerne skattlegges sTrskilt for sin
del av inntekten, eller den samlede inntekt kan deles i like deler som skatt-
legges hver for 'seg; husholdningens totale skatt blir i begge tilfelle summen
av de skatter som faller pa hver del av inntekten. For det annet kan deling av
inntekten for skattleggingsformal anvendes der husholdningsinntekten
er opptjent av en person i fellesskapet, rth i den hensikt a gradere skattene
etter husholdningens storrelse. Ved fastlegging av husholdningsstorrelsen
kan en la alle personer telle likt (et typisk «dncome splitting»-system),
eller med forskjellige vekter, der vektsystemet eksempelvis kan vre fast-
lagt pa basis av personenes alder, kjonn, etc. og dermed deres antatte rela-
tive forbruksbehov (dvs. pa grunnlag av sAkalte «forbruksenhetsskalaer»).
Nar inntektsskatten utliknes retter satser som taker med stigende inntekt
(«skattetype» 2 i tabell 11), vil et slikt familiegraderingssystem fore til
skattefordeler som belopsmessig er sma for lave inntekter, og som tiltar etter-
som inntekten vokser. Under et slikt system vil samtidig husholdningens
samlede skatt bli uberort av om inntekten er opptjent av en eller flere av fami-
liens medlemmer, (bortsett fra den effekt som skyldes inntektsutjevning). 1

En tillemping av systemet med deling av husholdningsinntekten og skatt-
legging etter en skattesatsskala kan oppnás ved bruk av differensierte skatte-
satsskalaer. Dette praktiseres i de gjeldende norske regler for inntektsskatt
til staten ved at det benyttes en skattesatsskala for skatteklasse 1 (enslige og
srskilt liknede ektefeller) og en annen og lempeligere Skala for skatteklasse
2 (fellesliknede ektefeller og enslige forsorgere). Denne utformingen av skatte-
satsene har den egenskap at skattefordelen regnet i kroner ved a liknes i klasse
2 framfor i klasse 1 tiltar med stigende inntekt.

Hvis de differensierte skattesatsskalaene baseres pa skattefrie inntekts-
fradrag som oker med husholdningens storrelse (eller med alder, uforhet o.1.)
,og en fast skattesats for overskytende inntekt, dvs. ved et system med «klasse-
fradrag» og fast «skattore», vil det belop en skattyter sparer i skatt ved
liknes i en hoyere skatteklasse vre det samme pa alle inntektstrinn. 2

Forsorgergradering med :skattefordeler som belopsmessig er uavhengig

1 Systemet kan imidlertid suppleres med regler som innebwrer ekstra skatte-
reduksjon for husholdninger med flere inntektstakere, f.eks. «hustrufradrag» nar
ogsa hustruen har inntekt av arbeid. 2 Dette gjelder under forutsetning av at skatt-
yteren kan «utnytte» klassefradraget. Inntil 1970 var inntektsskatten til kommunene
her i landet basert pa sakalte reduksjonstabeller med klassefradrag som for store
familier ofte kunne vaare hoyere enn nettoinntekten, slik at fradragene ikke ble ut-
nyttet fullt ut.
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av inntektens storrelse, kan ogsh oppnas pa folgende mate. En beregner forst
skatten etter en skattesatsskala som, er den samme for alle skattytere. I den
utreknede skatten trekkes det deretter fra et belop som fastsettes etter stor-
relsen av rskattyterens forsorgelsesloyrde. Hvis fradragsbelopet er stone
enn den beregnede skatten, kan en velge a utbetale differansen til skattyteren
(den norske forsorgerston.adsordnin,gen for barn mellom 17 og 20 AO. Los-
ningen kan alternativt vre at fradraget ikke avregnes i skatten., men pa
alle inntektstrinn blir betalt ut som «stonad» (f.eks. i form av barnetrygd).
Hvis imidlertid det fradraget som blir utbetalt i form av stonad, blir
skattlagt eller pa annen mate avtrappes med stigende inntekt, vil skattefor-
delen synke i verdi etter som inntekten oker.

Deling og utjevning av inntekten over t i d, med de skattefordeler dette
inneb.Trer ved progressive inntektss,katter, kan tek.nisk sett skje pa flere
mater. Det kan gjennomfores, ved adgang gjennomsnittslikning av inntekter
som er opptjent over et lengre tidrom, ved adgang til overforing av under-
skott, ved mulighet for aysetning til driftsreguleringsfond ,og ved liknende
ordninger. Flere av disse inntektsutjevnende virkemidler brukes i det norske
skattesystemet. Sam hovedregel kan det saledes for inntekt av nmringsvirk-
somhet kreves fradrag for underskott som den skattepliktige har hatt i de 10
forutgaende ar. Fradragsretten gjelder ikke for inntekt av skogbruk, men for
slik virksomhet ansettes inntekten ved gjennomsnittslikning for en periode
pa 5 hr. Inntekt av andsverk kan pa visse betingelser fordeles over en trears-
periode, og fiskere kan kreve fradrag for aysetning til driftsreguleringsfond.

Skattlegging av f or et a k s i n n t e k t kunne, uansett foretakets
organisasjonsform, i prinsippet skje ved a skattlegge virksomhetens netto-
inntekt pa ielernes hand, uavhengig av om inntekten faktisk ble utbetalt
eierne. I sa fall vine problemene med utforming av skattesatsene og reglene
for deling av in.ntekten vre av samme art som ved skattlegging av person.lige
inntektstakere. S e 1 s k a p e r med begrenset gjeldsansvar blir imidlertid,
som nevnt tidligere, regnet som egne skattyterenheter, og selskapenes netto-
inntekt blir derfor skattlagt pa selskapenes hand. En progressiv selskaps-
skatt ville ha liten mening, hvis selskapene ,samtidig hadde adgang til formell
deling i mindre enheter med de skattereduksjoner dette innebeerer. Konsekven-
sen er at selskapers inntektsskatt i alminnelighet enten utliknes proporsjonalt
eller progressivt med satser som gjores avhengig av forholdet mellom sel-
skapsinntekten og den innbetalte aksjekapital. I Norge og i de fleste andre
land anvendes en proporsjonal 'skatt. Den selskapsinntekten som utbetales
til eierne i form av aksjeutbytte, skattlegges vanligvis hos disse sammen med
deres ovrige inntekter. Den samlede skatt som faller pa den utdelte selskaps-
inntekten, blir derfor som regel progressiv. Den del av selskapsinntekten s:om
holdes tilbake i selskapet, blir derimot i alminnelighet bare gjenstand for en
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proporsjonal skattlegging. Den tilbakeholdte selskapsinntekten vii ku.nne bi-
dra til a lake aksjenes verdi. Det synes derfor nmrliggende at sporsmalet om
skattleggingsmate for denne Ate formuesverdi ses sammenheng med den
totale skattleggin.g av ,den utdelte selskapsinntekt.

En proporsjonal skattlegging av selskapsinntekten pa selskapets hand er
ikke til hinder for at 'det kan anvendes forskje'llige lsatser for den utdelte sel-
skapsinntekten og for den del som holder tilbake i selskapet. Diet er tre
hovedsystemer som er i brisk ved skattlegging av selskapsinntekt. Under
det sakalte «klassiske» system anvendes samme sats for utdelt og tilbakeholdt
utbytte, og utdelt utbytte blir skattlagt hos aksjonwren som enhver annen inn-
tekt («dobbeltbeskatning» av utdelt utbytte). Ved «to-sats»-systemet er satsen
for utdelt utbytte lavere enn for den delen som tilbakeholdes. Hos aksjonwren
kan aksjeutbyttet enten were gjenstand for full skattlegging som all annen
inntekt eller for redusert skattlegging. Det tredje systemet gar ut pa at
skattleggingen av utdelt utbytte lempes pa aksjonwrens hand. Dette systemet
er met kjent i den form det brukes 7 Frankrike («avoir fiscal»). Gjeldende
norske regler er et to-sats-system, idet ,selskapet betaler inntektsskatt til
staten, kommunen og skattefordelingsfondet (etter proporsjonale satser pa
hele nettoinntekten) av tilbakeholdt inntekt. Av utdelt inntekt betaler sel-
skapet bare kommuneskatt og fellesskatt til skattefordelingsfondet. Pa aksjo-
nmrens hand er aksjeutbyttet 'skattepliktig inntekt bare ved beregning av
statss:katten.

Ved valg av system er 'det saerlig felgende momenter som trekkes inn i
diskusjonen: (I) skattemessige konsekvenser ved valg av virksomhets-
former (mellom aksjeselska,psformen og ansvarlige iselskaper eller personlig
drevne virksomheter), (ii) pavirkning av selskapenes utbyttepolitikk med
derav folgende endring i ettersporselen etter aksjer og bevegelighet pa
kapitalmarkedet, (iii) konsekvensene for valg av ,finansieringsmate for
selskapenes investeringer (ved lam eller ved aksjeutvidelse) iog endelig (iv)
hensynet til andre lands systemer, med de konsekvenser dette har for in,-
ternasjonale kapitalbevegelser.

3. Generelle tekniske og prinsipielle sider ved skattlegging av formue.

Som nevnt i kapitlet om skatteprinsipper, har det vmrt hevdet at inntekt
av formue gir storre skatteevne enn arbeidsinntekt og derfor bor skattlegges
sterkere, eller at det alternativt her legges en smrskilt skatt pa formue.
Dette prinsipielle syn har fatt praktisk anvendelse i enkelte land ved at en
legger veikt pa skattedifferensiering etter inntektsart (inntekt av arbeid
skattlegges gunstigere, f.eks. etter lavere skattesatser, enn formuesinntekt),
mens formuen som eget skattefundament spiller mindre rolle. I andre land
blir formuen gjenstand for seerskilt skattlegging; til gjengjeld praktiseres
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ingen (vesentlig) differensiering av skattleggingen etter inntektsart. Det
siste alternativet praktiseres i de fleste Vest-Europeiske land, deriblant
Norge.

Flere momenter tilsier at den siste ordningen era foretrekke. Den inne-
bwrer bl.a. at ogsh formuer som ikke gir avkastning, blir gjenstand for
skattlegging. En oppn.hr dermed et personer med ensartede inntektsforhold,
men ulik formue i 'storre grad skattlegges etter okonomisk evne og medvirker
til utjevni.ng av de okonomiske levevilkhrene. Skattlegging av formue iste-
denfor en swrskilt skatt pa formuesinntekt kan ogsh vre et middel til a pa.-
virke sammens►tni.ngen av formuen til fordel for rentable formuesanbrin-
gelser. Skattleggin.g av solve formuen kan ogsh, som nevnt i kapitlet om
skatteprinsipper, ses som et korrektiv til en «ufullkommen» inntektsskatt.
Ordningen kan videre veere motivert av onsket om a phvirke selve formues-
fordelingen.

Sam folge av den mere sammenheng mellom formues- og inntektsskatt-
leggingen vil flere av de generelle problemer, som er behandlet i foreghende
aysnitt og som anghr utformingen av et inntektsskattesystem, ogsh gjelde
formuesskattleggingen. Dette preger i de fleste land regelutformingen for
skatt av formue. Det foreliggende aysnitt vil av den grunn ph flere punkter
bare inneholde en kort oversikt over de konkrete norske losninger som
er valgt ved skattlegging av formue.

Reglene om s k a t t y t e r m a s s e n, dvs. om omfanget av skatteplikten
nar .det gjelder skatt ;av formue, a.vviker shledes i alminnelighet ikke fra reg-
lene for ,skattlegging av inntekt. De norske reglene ∎om skattytermaissen
faller da ogsh i hovedsak sammen for de to skatteformer. Problemomrddet
tren.ger de/10r ikke saerskilt 'omtale i dette aysnittet.

Ved .skattlegging av personlig formue følges hovedregelen om s k at t-
y t e r e n h e t en er dtjernefamilien» (ektefeller og barn) i alminnelighet
langt strengere en.n nar det gjelder den personlige inntektsskatten. I folge de ,

nors.ke regler blir ektefeller og barn under 17 fir liknet under ett for deres sam-
lede formue. Dette gjelder ogsh selv om en av .ektefellene har saereiemidler.
Barn over 17 hr blir derimot som hovedregél liknet iselvstendig for egen for-
mue, uansett om de er forsorget av foreldrene. Ved skattlegging av bedrifts-
formuer er skattyterenheten vanligvis den samme som under inntektsskatten.
I Norge regnes foretak med begrenset gjeldsansvar som egne skattyteren.-
hater .ogsh nhr ,det gjelder formuen, og formue i foretak med solidarlsk gjelds-
ansvar blir skattlagt hos medlemmene etter deres formuesandel i foretaket.

F 0 rmuesbegrepet.
Samfunnets totale formue bestár av den samlede verdi, av realkapitalobjek-

tene med tillegg av nettofordringer overfor utlandet. Denne totale formuen
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er forde:lt mellom samfunnets offentlige og private sektorer og innen hver
av disse mellom institusjoner, ,selskaper og enkeltpersoner. Formuesfor-
delingen i samfunnet er bl.a. .avhengig av storrelsen pa de fordringer og
gjeldsforpliktelser som de enkelte institusjoner, +selskaper ,og personer innen
samfunnet har seg imellom. Ved fastsettelse av formuesgrunnlaget ma det
avgjores om bare realkapitalobjektene skal inngâ, eller ,om ogsa fordrings-
kapitalen og/eller gjeldspostene skal regnes med. Et annet hovedproblem
gjelder registrering og verdsetting av formuesobjektene og eventuelt gjelds-
postene. I forbindelse med verdsettingen vil det kunne oppstà sporsmâl
om differensiering av skattleggingen otter arten av formuesobjekter, f.eks.
kan det tenkes utliknet en tilleggsskatt pa enkelte formuesarter som tradi-
sjonelt blir verdsatt lavt. Endelig har en problemet med tid:sfaktoren, dvs.

hvor ofte utlikning av formuesskatt skal finne sted.
Storst samlet skattegrunnlag ,oppna's nar verdien av bade realkapitalen og

fordringskapitalen for hver enkelt formueseier inngár i skattegrunnlaget
uten at noon formuesobjekter er unntatt og uten at det blir gift adgang til
fradrag for gjeld. En slik generell skatt pa bruttokapitalen har den egenskap
at skattesatsene under ellers like forhold kan holdes lavere enn ved et snev-
rere 'skattegru.nnlag. Sam argument mot en 'silk skatt blir det ,ofte hevdet at
den strider mot evneprinsippet, fordi gjelden ikke ka,n trekkes fra. Innsnev-
res skattegrunnlaget til bare a omfatte de enkelte eieres realkapitalobjekter,
men fortsatt uten fradrag for gjeld, vil ogsa Bette representere en brutto for-
muesskatt. Argumentene ut fra evneprinsippet vil fremdeles gjelde og i for-
sterket grad, fordi fordringskapitalen, som ogsa representerer skatteevne, na
blir holdt utenfor. I sin generelle form er bruttoskatt pa formue lite brukt,
men blir i de fleste land anvendt for visse realkapitalobjekter, srlig for faste
eiendommer. Nar skattegrunnlaget for hver enkelt formueseier settes lik
verdien av bade realkapitalen og fordringskapitalen fratrukket all gjeld, fore-
Jigger en netto 'formues,skatt (den vanlige norske betegnelsen er bare «for-
muesskatt», pa engelsk er betegnelsen «net wealth tax»). Nar skatten er
generell, dvs. nar ingen formuesobjekter og gjeldsposter er utelatt, vil det
samlede skattegrunnlaget i prinsippet tilsvare isamfunnets totale formue.
Skattegrunnlaget vil m.a.o. were ganske omfattende, og det er en utbredt
oppfatning at en samtidig i storst mulig grad oppnar skattlegging etter
okonomisk evne.

Ifolge de norske bestemmelser skal som hovedregel alle formuesgjenstan-
der tas med ved fa.stsetting av s,k.atte,pliktig formue, og verdsettingen skal
skje etter «gjengse priser», dvs. etter omsetningsverdien pa utlikningstidspunk-
tet. Videre er det prinsipielt ingen begrensning av hvilke gjeldsposter som er
fradragsberettiget. Hovedregelen viser at den norske formuesskatten i prin-
sipp er basert pa evneprinsippet, men regelen fewer likevel ikke nodvendig-
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viis til at all formue faktisk blir skattlagt og heller ikke til at able typer for-
muesobjekter blir ,skattlagt likt. Det avhenger for det forste av mulighetene for

registrere de enkelte formuesgjen:stander, for det annet av utfyllende bov-
bestemmelser og forskrifter og av praksis anghende verdsettingen av for-
muesobjektene og endelig av hvilke fribelop og skattesatser som fastsettes til
enhver tid. Ved hjelp av regler og vedtak om verdsettingen, fribelop og skatte-
satser kan myndighetene foreta en differensiering av formuesskattleggingen
etter formuesart, Lek& i den hensikt i favorisere visse former for plassering
av sparemidler.

For enkelte typer formuesobjekter foreligger ,det saerlige praktiske pro-
blemer med registreringen (kontante penger, ihendehaverobligasjoner,
smykker o.a.). En fullstendig registrering lar seg derfor neppe gjennom-
fore i praksis. For andre formuesarter utgjor verdsettingen hovedproble-
met, bl.a. fordi det svrt ofte ikke foreligger noen markedsverdi. Den praktis
ke losningen for f or dringsk a pit al uteri kursverdi er i alminnelighet
at de ansettes til palydende verdi. I Norge gjelder dette gjeldsbrev, spare-
bankinnskott o.l. Videre blir debitors gjeldsposter vanligvis verdsatt til det
nominelle kronebelop. For en rekke andre formuesobjekter ma formuesverd-
settingen i stor grad baseres pa skjonn. Dette gjelder scerlig for en rekke ty-
per r ea 1 k a p i t al som .faste eiendommer, fast formue i jordbruk, varige
driftsmidler i annen nmringsvirksomhet o.'1. Kontrollproblemene med formues-
registreringen og de skjonn.smessige likningsansettelser kan fore til en util-
siktet forskjellsbehandling av de enkelte skattytere eller grupper av skattytere.
Et aktuelt eksempel her er praksis ved formuestakseringen av selveide boli-
ger.

Regler eller praksis ved formuestakseringen kan ogsa fa innflytelse pa
storrelsen ,av den inntekten som skal skattlegges. I nmringsvirksomhet vil
det i praksis ofte vre sammenheng mellom verdien av driftskapitalen
og de ayskrivningene som er fradragsberettiget ved inntektslikningen, og
verdien av varelageret ved ants begynnelse og slutt influerer pa storrelsen
av den ,skattepliktige bruttoinntekt. Formuestakseringen av selveide eneboli-
ger og fritidshus innvirker direkte pa, inntektsansettelsen nar 	 som i de
norske regler	 skattepliktig inntekt ,av slike boliger regnes i prosent av
Beres takserte formuesverdi. En,sartede verdsettingsnormer sett i forhold til
de reelle verdier er derfor av vesentlig betydning for a oppna en mest mulig

behandling skattyterne imellom.
De formuesansettelser som bigger til grunn for utlikning av formuesskatt

realkapitalobjekter, vil generelt sett blir lave nh..r verken en alminnelig in-
flasjon eller ,smrskilt verdistigning pa visse typer av kapitalobjekter reflek-
teres i likningsverdiene. Uten hyppige og omfattende takseringer vil under
slike forhold realkapital fa en skattmessig begunstigelse framfor fordrings-
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kapital, hvis verdsetting i alminnelighet enten reflekterer verdistigningen
(aksjer 01) eller ansettes til nominell verdi (bankinnskott etc.). S.Tr-
ordninger med fribelop for visse typer fordringskapital vil i men grad kunne
motvirke denne effekt. Verdsettingsnormen.e for formuesobjektene kan
m.a.o. bidra til at skatt pa formue favoriserer plassering i realkapital. Nfir
samtidig gjeldspostene verdsettes etter nominelle verdier, slik at realverdien
av gjeldspostene under en generell inflasjon stadig synker, vil formuesskatten
gi en stimulans til lfinefinansiering av realinvesteringer. Dette kan gi en selv-
stendig begrunnelse for brutto tilleggsskatt pa realkapital, Lek.s. i form av
eiendomsskatt. En slik tilleggsskatt kan bidra til a dempe den omfordeling
av formuen til fordel for eiere av realkapital og for debitorer som skjer under
prisvekst.

Formuesskatt kan Hanes som en regelmessig — f.eks. arlig — tilbake-
vendende skatt, som en engangsskatt, eksempelvis etter en krig, og endelig
ved overdragelse gjennom ary eller forskott pa arv.. Formuesskattens
hovedformAl tilsier at skattleggingen bear skje tilknytning til inntekts-
skattleggingen, ,dvs. arlig, og ved ayslutningen av det ar inntektsansiettelsen
gjelder. Ifolge de norske regler anisette's formuen pr. 1. januar det ar inntekts-
likningen foretas. Skal en brutto formuesskatt virke etter sin hensikt (se
aysnittet om eiendomsskatt), ma ogsh den v.Tre regelmessig tilbakevendende,
i praksis betales arlig. Engangsskatt pa formue har gjerne vrt utlik.net  som
et middel til a finansiere ,ekstraordinmre offentlige utgifter soEm er opp-
stat etter en krigstid og for srlig a ramme personer som har okt sin for-
mue under slike perioder. Skatt pa ary og forskott pa ary skjer ved over-
dragelse i forbindelse med dodsfall og rammer i alminnelighet private for-
muer en gang for hver generasjon. Nar iarveavgiften utliknes pa boot som
helhet, kan den betraktes Isom en utsatt formusskatt pa avdodes, hand. Arve-
avgift brakes i denne form i flere land som alternativ til arlig formuesskatt.
Arveavgift utliknet pa de enkelte mottakernes hand kan vre et hensikts-
messig supplement til en arlig formuesskatt. I aysnittet om de norsk:e regler
angaende arveavgiften er det gift en bredere omtale av prinsippene for denne
form for formuesskatt.

Det skulle framgh av omtalen foran at det ved fastsettelse av formues-
grunnlaget foreligger store praktiske problemer som kan fore til bety.delige
ulikheter skattyterne irnellom. Dette svekk.er formuesskatte:ns formalstjen-
lighet som middel til okonomisk utjevning av levevilkfirene eller som et ledd
i en skattlegging ,etter ekonomisk evne. Som ifolge av at problemene med
formuesansettelse i praksis medforer utilsiktede virkninger, vil formuesskat-
ten ogsh i mindre grad virke noytralt eller vwre et hensiktsmessig middel til
a pavirke formuessammensetningen. Storrelsesordenen av slike ulikheter
og utilsiktede virkninger vil bli mer utpre:get jo hoyere s k a t t es a t s e r
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og dess sterkere progresjon i ;satsene som brukes ved utlikning av formues-
skatten. Dette er trolig ärsaken til at ,formuesskattesatsene i de fleste land
er lave og vanligvis bare svakt progressive. For ovrig vil en rekke av de prin-
sipper som anvendes ved fastsettelsen av inntektsskattesatsene, ogsa, kunne
tillempes ved utformingen av formuesskattesatsene. I praksis blir bl.a. de
skattefrie formuesfradrag svrt ofte gradert etter hu,sholdningsstorrelsen.
Nar satsene er progressive, vil en ved deling av formuen mellom familiemed-
lemmene kunne oppna relativt store skattefordeler. I den norske formues-
skatten til staten, som utliknes .etter progressive satser, anvendes analogt med
inntektsskatten to skattesats:skalaer — en skala for skatteklasse I og en
annen og gunstigere skala for kiasse 2. I de land der aksjeselskaper iliknes
formuesskatt, utgjor denne en fast prosent av hele nettoformuen. I Norge der
aksjeselskaper betaler formuesskatt til staten, betaler imidlertid aksjonmrene
formuesskatt bade til staten og kommu:nen av aksjene:. For formuesskattens
vedkommende ,foreligger i Norge m.a.o. en viss «dobbeltskattlegging» av
aksjeselskapenes nettoformue, mens det ikke gjelder ved skattlegging av
aksjeselskapenes inntekter.

Nar formuen skattlegges, vil visse kombinasjoner av inntekt/formue kunne
fore til at 'samlet skatt av inntekt og formue utgjor en betydelig andel av
— og i visse tilfelle ogsA, overskrider skattyterens inntekt slik denne er
fastsatt ved likningen. Som en konsekvens av dette vil skattekravet kunne
forarsake likviditetsproblemer for enkelte skattytere. I de fleste land foreligger
det lover eller forskrifter som generelt gir grunnlag for skattenedsettelse
etter bedommelse av skattyterens evne til a betale ,skatt. Flere
land har dessuten en spesiell regel om 's:kattenedsettelse i de tilfelle samlet
skatt av inntekt og formue overstiger en viss andel av skattepliktig netto-
inntekt. I Norge har Stortinget i alle a,r etter slate krig og like til det slate
vedtatt en slik begrensningsregel (bortsett fra for inntektsáret 1973).
Det kan hevdes at utlikning av formuesskatt ikke bor ha som umiddelbart
resultat at den utliknede inntektsskatt skal reduseres eller falle bort, og at
regler som forutsetter individuell proving av skattyterens evne til a betale
skatt, er bedre egnet til a tilfredsstille kravet om at dik evne» skai gi lik
skatt.

4. Oversikt over lover og vedtak om inntekts- og formuesskattene.

Det utliknes i Norge i dag folgende skatter pa inntekt og formue:

Kommuneskatter:

(i) Ordinwr inntektsskatt
(ii) Ordinar formuesskatt

5 — Skattesystemet
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Statsskatter:

(i) Ordinr inntektsskatt
(ii) Ordinr formuesskatt
(iii) Fellesskatt til Skattefordelingsfondet
(iv) STrskatt til utviklingshjelp
(v) Skatt pa ary og gayer

(De fleste trygdeavgiftene, som i denne publikasjonen behandles smrskilt,
utliknes pa grunniag av inntektene. Arsavgift pa personbiler m.v. og eien-
domsskatten er basert pa dime skatteobjekters formuesverdi, men blir behand-
let i avgiftsaysnittet.)

Disse skattene har Ott inn i det norske ,skattesystem som relativt faste
skatteformer. I visse perioder har det ogsä vmrt utliknet saarskatter pa formue
og inntekt. Slike skatteformer ble brukt under forste verdenskrig og
de forste arene etter den annen verdenskrig. Disse smrskatter er enten blitt
opphevet etter ;kort tid, eller de er etter hvert blitt innarbeidd i de ordinre
skattene. De viktigste srskattene etter siste verdenskrig var engangsskatten
pa formuesstigning under krigen, krigsskadeavgiften for inntektsfirene 1945
og 1946, verneskatten i 1947 og senere i 1949 og 1950.

De fleste og mest sentrale regler om inntekts- og formuesgrunnlaget for
skattleggingen av inntekt ;og formue firmer en i skattelovene for landet og
byene fra 1911. Disse lovene gjelder formelt bare ved kommuneskattelik-
ningen. Stortinget derfor for hvert ar ved sarskilt vedtak avgjore i hvil-
ken utstrekning de ova skal gjelde ved ,statsskattelikningen. Dette blir gjort
i det arlige statsskattevedtaket. I den videre framstilling har vi valgt a be-
trakte skattegrunnlaget ved stats- og kommuneskattelikningen under ett.
Reglene er felles i den utstrekning intet annet er nevnt.

De viktigste gjeldende regime om skattleggingen av inntekt og formue
finner en i felgende lover og vedtak :

(i) Skattelovene for ilandet og byene av 18. august 1911.
(ii) Lov ,av 19. juni 1969 om srregler for skattlegging av aksjeselskaper

og aksjonTrer (erstatter tidligere lov av 13. juli 1921).
(iii) Kunngjoring om formues- og inntektsskatt til staten (pa basis av det

arlffge stortingsvedtaket am statsskattene).
(iv) Lov av 24. april 1964 om Skattefordelingsfondet og de arlige •stortings-

vedtak om fellesskatten.
(v) Kunngjoring om, srskatt til utviklingshjelp (pa basis av ((let arlige

stortingsvedtak om statsskattene).
(vi) Loy av 21. november 1952 om betaling og innkreving av skatt.
(vii) Lov av 21. mars 1947 om skattlegging av sjofolk.
(viii)Lov av 15. juli 1925 om skatt til Svalbard av formue og inntekt.
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(ix) Lov av 19. juni 1964 om avgift pa ary og gayer og de arlige 'stortings-
vedtak.

Skattesporsmãl berores dessuten i en rek.ke szerlover og vedtak om bestemte
emner; smrlig kan 'nevnes lover og regler om skattefrie fondsaysetninger, til
fremme av distriktsutbygging, for ayskrivning pa driftsmidler og vurdering
av varelagre m.v.

Ved arlige skattevedtak blir satsene for den kommunale skattlegging fast-
satt av den enkelte kommune innen de rammer som er gitt I skattelovene
for landet og byene.

I den folgende framstilling vil vi folge en noe annen disponering enn i de
to foregaende aysnitt. Vi vil forst omtale skattleggingen av personer og der-
etter skattleggingen av selskaper og institusjoner. Under behandlingen av
de regler som gjelder skattleggingen av ,selskaper ,og institusjoner, vil vi bare
omtale de viktigste srreglene som .skiller dem fra person.lige skattytere.
For a fh en samlet oversikt over ,skattleggingen av selskaper i Norge er det
derfor nodvendig ogsa a lese defer av kapitlet om skattlegging av personer.

I et eget kapittel tar vi opp de srlige skatteordninger som gjelder for
sjofolk og for skattytere pa Svalbard. Likeledes blir avgifter pa ary og gayer
behandlet i et 'eget kapittel.

Reglene for 'skattlegging av personer og selskaper i Norge med in.ntekt
og formue i utlandet og utlendinger med inntekt og formue i Norge finnes
spredt i skattelovene. Vi har valgt a samle omtalen av disse alminnelige lov-
regler i et :eget kapittel, som ogsA, inneholder en kort oversikt over prin-
sipper som ligger til grunn for de skatteavtaler Norge har innOtt med andre
land.

Kapittel 5. Skattlegging av personer.

A. Omfanget av skatteplikten.

Etter hovedregelen omfatter skattepilikten enhver person som er bosatt
her i landet. En person anses a vmre bosatt i Norge nar han har tatt opp-
hold her og har til hensikt a bli her fast, dvs. ikke bare midlertidig. Opphold
i landet pa minst 6 maneders varighet blir i alle tilfelle regnet som bosetting.
Plikten til a betale formuesskatt her i landet er dessuten avhengig av at ved-
kommende person er bosatt i Norge den 1. januar i det ar likningen foretas.

Midlertidig opphold i utlandet fritar ikke for sk.atteplikt her i landet bort-
sett fra nar oppholdet har vart I minst 4 an Sk.atteplikten til Norge kan
likevel ,falle bort nar oppholdet i utlandet har vart I minst 1 fir, og hvis vedkom-
mende person er skattepliktig som innenlandsboende i det land han opphol-
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der seg. Utsendte utenrikstjenestemenn, tjenestemenn. som er knyttet til
Norges delegasjon ved FN samt personer som pa tilsvarende mate er knyttet
til OECD, blir betraktet som bosatt i utlandet. De kan likevel vre forpliktet
til a betale statsskatt til Norge av lonn fra den norske scat, men skatten blir
beregnet etter srskilte satser.

Personer som har v.Trt bosatt her i landet bare en del av inntektsaret,
skal skattlegges her bare for inntekt som er inntjent i dette tidsrommet.
Samtidig skal visse utgiftsfradrag som ,er tillatt etter de 'alminnelige skatte-
regler, f.eks. fradrag for gjeldsrenter ,samt klasse- og seerfradrag reduseres
forhold til oppholdets varighet.

Som nevnt i kapittel 4, er det fa unntak fra den generelle regal om skatte-
plikt for personer Isom er bosatt her i landet. Det er bare Kongen og den
kongelige familie samt utlendinger som oppholder seg her i landet i studie-
oyemed, som er fritatt for a betale skatt i Norge.

B. Den skattepliktige inntekten.

1. Begrepet «antatt inntekt».

Utgangspunktet for fastsettingen av den antatte inntekten er gitt i byskatte-
lovens § 36 ,og landsskattelovens § 42. Det heter her:

«Til inntekt beregnes — med de i det folgende fastsatte unntagelser og
begrensninger — renrte av formue, llvrente, foderad og pensjon, enhver fordel
som er vunnet ved eiendom, kapital, arbeide eller virksomhet hva enten det
oppebarene er innvunnet gjennom et lengre tidsrom eller er ervervet leilig-
hetsvis eller ved en enkelt anledning, .og hva ,enters det matte bestä i under-
hold, k1 r, husly, brenne, belysning og desslike, eller i annet, som er anvendt
til egen eller fatniliens, nytte eller behagelighet eller til utvidelse av nwring
eller drift til formuesforokelse ...».

Som nevnt i foregaende kapittel, er det denne hovedregel som ligger til
grunn for beregnin.g av den skattepliktige brutto-inntekt. Skattelovene inns-
holder dessuten supplerende bestemmelser om hvilke ytelser, inntekter og
fordeler som, skal henregnes til skattepliktig bruttoinntekt og om hvordan
de skal verdsettes. Den samlede bruttoinntekt minus de utgiftsfradrag som
er tillatt etter skattelovene, gir den skattepliktige netto-inntekten (den
«antatte inntekten»). Om fradragene heter det i byskattelovens § 38 og
landsskattelovens § 44:

Fra det antatte bruttobelop av inntekten dras, foruten renter av skatt-
yterens gjeld, Salle utgifter, der skjonnes a vre pkdratt, til inntektens erver-
velse, sikrelse iog vedlikeholdelse. ...».

Denne generelle definisjon av utgiftsfra,drag som har direkte tilknyt-
ning til inntjeningen av inntekten, er i lovene nmrmere utdypet og forklart
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ved eksempler. De fradragspostene som er knyttet til inntekt av neerings-
virksomhet, er saerlig omfattende behandlet. Videre spesifiserer lovene en
rekke andre fradra.gsberettigede utgifter som ikke direkte har tilknytning til
inntektens iervervelse, sikrelse og vedlikeholdelse».
Etter hovedregelen er 'det inntekten i lopet at et kalenderdr som skal skatt-

legges. Regnskapspliktige kan i visse tilfelle kreve at regnskapshret blir lagt
til grunn. Det er i alminnelighet betalingstidspunktet som er avgjorende for nail-
en skal regne med at inntekten er opptjent, eller när en utgift skal komme
til fradrag. Skattyteren har likevel ikke etter loven adgang til a spekulere i
tidsforskyvninger ved h, unnlate h heve krav som er forfalt. Blir det gjort,
skal forfallsdato legges til grunn. Regnskapspliktige skattytere skal derimot,
nár det gjelder tidspunktet for inntekts- og utgiftsforingen, i alminnelighet
holde seg til regnskapet. Dette pa betingeise av at regnskapet er gjort opp
etter de grunnsetninger som gjelder for god forretningsskikk. Enkelte sTr-
regler eksempelvis om de ayskrivninger som godtas ved den skattemessige
in.ntektsansettelsen — vil kunne fore til at bokfori:ngstidspunktet avvikes.

De generelle regler som er omtalt ovenfor, viser de hovedprinsipper som
den skattemes;sige inntektsansettelsen bygger pa. Men srbestemmelser og
unntak fra de alminnelige hovedregler gjor at begrepet antatt inntekt ikke i
enhver forstand er felles for alle skattytere. Inntektsansettelsen vil forst og
fremst vre ,avhengig av inntektens art : mike former for nringsinntekt,
lonnsinntekt, trygdeinntekt og annen inntekt. Vi har derfor funnet det hen-
siktsmessig i den videre framstilling a folge en inndeling etter inntektenes
art. Utgiftene vil dels bli omtalt sammen med den inntektsart de er nmrmest
knyttet til og dels i et samleaysnitt til .slutt med omtale av utgifter ,som ikke
har tilknytning til spesielle inntektsarter.

2. Inntekt av nceringsvirksomhet.

Stout sett blir inntekt av nringsvirksomhet fastsatt etter felles prinsipper
i alle nmringer. De enkelte regler kan likevel fa, ulik betydning for forskjellige
nringer. Eksempelvis betyr reglene for hvilke ayskrivninger som godtas som
fradrag ved beregning av den skattbare inntekt, mer i kapitalkrevende enn i
mindre kapitalkrevende naeringer. Ph, ienkelte'feller har myndighetene fastsatt
srregler for visse nwringer og distrikter. Formalet kan vre a .oppna be-
stemte nrings- og distriktspolitiske effekter. SeerbeStemmelsene kan ogsh,
ware innfort av kontrollhensyn.

Siktemalet for inntektsfastsettingen rer kort sagt a finne et uttrykk for det
okonomiske resultat av ngeringsvirksomheten for en bestemt periode (ett hr)
i den hensikt a skattiegge det. Pa den ene side skal en fastsette virksomhetens
bruttoinntekt og pa den annen side verdien av de innsatsfaktorer som er brukt
i produksjonen. Ettersom virksomheten foreghr som en fortlopende proSess,
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blir en stor del av problemet a tidfeste verdiene. Virksomhetens «produkt» (i
videste forstand) gar normalt til salg, til eget bruk og til lager. Noe av pro-
duksjonen fra foregaende är selges inneveerende hr. Videre kan tidspunktet
for innkjøp av ravarer og hjelpestoffer som settes inn i produksjonen i en
bestemt periode, i varierende grad avvike fra produksjonstidspunktet. Der-
med kommer reglene .om varelagervurderingene inn. For a komme Pram til
nettoinntekten, ma en fastsette avlonningen til (verdien av) innsatsfaktorene,
produksjonsfaktorene. En kan her skille mellom de produksjonsfaktorer som
forbrukes og de som ikke forbrukes eller bare delvis forbrukes idet de settes
inn. Eksempel pa de to typer produksjonsfaktorer er vareinnsats (thvarer og
hjelpestoffer) .og innsats av kapital. Gjennom iskattemessige ayskrivningsreg-
ler blir kapitalinnsatsen utgiftsfordelt pa de enkelte ar. Et problem analogt
med det a verdsette hvor stor del av virksomhetens resultat som gar til inne-
haverens eget bruk, ,er det a skille mellom de innsatsfaktorer som gar til
fremme av selve driften og de som gar til eierens og de ansattes private kon-
sum.

Tidfestingstidspunktet for de verdier som vedrorer n,,Trings-
virksomhet kan vre nar salg/kjøp foregar, nar produksjonen finner sted,
nar krav pa betaling oppstar eller betaling Ifaktisk firmer sted. For regnskaps-
pliktige skattytere gir skattelovene ikke noe generelt direktiv om valg av
tidspunkt. Som nevnt tidligere, godkjennes regnskapet, forutsatt at dette er
gjort opp i overensstemmelse med de grunnsetninger ,som gjelder for ordent-
lig forretningsforsel, og sa isant skattelovenes og -forskriftenes ovrige
bestemmelser om 'fastsettelse av bruttoinntekts- og fradragspostene er fulgt.

Uttak av produkter og varer til p r i v a t b r u k eller til gayer regnes
som en del bruttoinntekten,. Ved verdsettingen skal varenes utsalgspris pa
tidspunktet for vareuttaket legges til grunn, og uttakene skal framga saerskilt
av regnskapet. Bestemmelsene gjelder ogsa ved salg til funksjon,rer som har
en ledende stilling i firmaet (og eksempelvis 'ogsa for disponenter i aksje-
selskap),

Varelagervurderin g. Skattelovenes bestemmelser om verdsettin-
gen av varelageret er av saerlig betydning for a sikre at skattyteren gjennom
regnskapet ikke oppnar utilsiktede skattefordeler gjennom valg av tidspunkt
for registrering av inntekts- og utgiftspostene. Ved utbyttets beregning skal
det ifolge reglene tas hensyn til endring i varelagerets verdi i lopet av inn.-
tektsaret. Varelagervurderingen skal eater skattelovene skje. eaten til histo-
risk anskaffelsespris. (tilvirkningspris for varer som er foredlet ,av den skatte-
pliktige), eller til gjenanskaffelsespris ved utgangen av det regnskapsâr
likningen gjelder. De to forskjellige vurderingsprinsipper kan bruk.es samme
ar pa ulike varegrupper. Verdien av lageret kan reduseres hvis den skatte-
pliktige kan, sannsynliggjore at varen pa grunn av skade, ukuranthet eller
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annen saerlig arsak bare kan ventes solgt til redusert pris. Videre kan det tas
hensyn til risiko for prisfall. Skattyteren kan ogsa nedskrive verdien av kon-
trakter em kjop av varer, nhr prisene pa varene er fait siden kontraherings-
tidspunktet ,eller det foreligger phviselig risiko for prisfall. Nedskrivningen
kan i sistnevnte tilfelle bare foretas nhr varene skal leveres i det nmrmest
ifolgende ar og ikke er Videresolgt.

A v s k r iv n i n g e r. De skattemessige ayskrivningsreglene bestemmer
hvordan bedriftene kan fordele utgiftene til varige driftsmidler over drifts-
midlets levetid. Det norske skattesystemet tillater generelt to hovedformer
for layskrivninger:

(i) Ordinwre ayskrivninger, som tar sikte ph a dekke den hrlige verdined-
gang pa grunn av slit og elde (utidsmessighet).

(ii) Ekstraordinwre ayskrivninger i form av tilleggs- eller apningsay-
skrivninger, som Parer til storre ayskrivningsfradrag i driftsmidlets forste
levehr enn slit og elde skulle tilsi.

For hver av dime ayskrivningsformene inneholder skattereglene bestem-
melser orn, hvilke kapitalobjekter som skal vre gjenstand for iayskrivninger,
verdigrunnlaget for ayskrivningene, ayskrivningssatsene og det totale belop
some kan ayskrives.

(1) Fradrag i form av or dinre ayskrivninger blir gitt for alle
betydelige driftsmidler bestemt til varig bruk. Formuleringen dekker det
vesentligste i denne forbindelse, nemlig at bare driftsmidler kan ayskrives,
at de ma vmre betydelige og bestemt til varig bruk. Videre kan ayskrivninger
bare innrommes for driftsmidler som forbrukes i produksjonen. Dette inne-
brer at grunnarealer ikke kan vmre gjenstand for ayskrivning (bortsett fra
sandtak o.1.), unntatt nfir eiendomsretten .er tidsbegrenset. Vi vil ellers bare
peke pa den konsekvens av hovedregelen at skattereglene ikke tillater fra-
drag for ayskrivninger av vanlige boliger.

Verdigrunnlaget for de ordinwre ayskrivninger er de enkelte kapitalobjek-
tars — de varige driftsmidlers kostpris, dvs. den pris driftsmidlet er over-
tatt for, med tillegg av senere pAkostninger som ikke er fort til fradrag ved
likningen som vedlikehold. Investeringsavgiften skal anses som en del av
kostprisen og kan derfor ikke fores til fradrag ved likningen i betalings-
hret. Har den skattepliktige mottatt offentlig bidrag til ervervelse av drifts-
midlet, skal i alminnelighet bidraget fratrekkes ved fastsetting av driftsmid-
lets kostpris. For driftsmidler som er ervervet ved ary eller gave, skal ayskriv-
ningsgrunnlaget ikke settes hoyere enn den verdi som la til grunn ved be-
regning av arveavgiften. Bestemmelsen tar sikte ph a hindre at en lay verd-
setting ved arveavgiftsberegningen skal vre uten virkning ved inntekts-
likningen. Imidlertid vii verdsettingen ved arveavgiftens beregning kunne
overstige driftsmidlets kostpris fratrukket tidligere skattemessige ayskriv-
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ninger. Ved arvefallet vil derfor ayskrivningsgrunnlaget kunne bli justert
opp og gi grunnilag for ekstra skattemessige ayskrivninger.

Arlige fradrag ved de ordinTre ayskrivningene fastsettes pa basis av det
antall ar driftsmidlet antas a bli werende i bruk. Brukstiden lar seg imidlertid
vanskelig fastsla pa forhand. Storrelsen av de arlige ayskrivninger ma der-
for bli iskjonnsmessig. Likningsmyndighetene er pa dette felt ikke bundet av
regnskapene, men kan legge sitt eget skjonn til grunn. Riksskattestyret har
gitt regler som skal vwre veiledende ved vurderingen av ayskrivningene. Etter
disse regler skal fradraget for ayskrivninger pa det enkelte driftsmiddel
folge «den retie linjes metode», dvs. settes til et konstant belop pr. hi; be-
regnet otter en fast prosent av ayskrivningsgrunnlaget. Riksskattestyret opp-
gir hvilke minimums- og maksimumssatser som det er rimelig a bruke for en
rekke driftsmidler. Satsene er sterkt differensiert otter driftsmidlets og i
Men grad etter produksjonens art. Oppstillingen nedenfor gir eksempler pa
en del alminnelige satser.

Bygninger av stein, betong etc.   2 — 3 pst.
Bygninger .av tre   3 — 5 »
Maskiner    5 — 20 »
Kontor- og butikkinventar o.l. 6 — 10 »
Laste- og varebiler   12 — 20 »
Skip   5 — 8 »

Normalsatsene fra Riksskattestyret kan forhoyes med inntil 50 prosent nar
smrlige forhold medforer ekstra stor ,slitasje pa et driftsmiddel, f.eks. ved
kontinuerlig drift. Slik forhoyelse kan ikke foretas for driftsmidler som etter
sin art alltid er i kontinuerlig drift, fordi det i Riksskattestyrets satser er
tatt hensyn til slik drift. Ogsa, darlig vedlikehold kan fore til at ayskrivnings-
satsene blir forhoyet. Ordinre ayskrivninger Akan Forst kreves fra det tids-
punkt driftsmidlet er tatt i bruk. Det er ikke tillatt a overfore ayskrivninger
fra ett fir til et annet.

De samlede ordinwre ayskrivninger over et driftsmiddeis levetid ma ikke
overskride verdien av ayskrivningsgrunnlaget redusert med eventuelle til-
leggs- eller apningsayskrivninger, overprisayskrivninger, nedskrivningsbe-
lop fra fond som er aysatt etter loven om sTrlige ,skatteregler til fremme av
distriktsutbygging ,o.a. (se senere).

(ii) Bedriftene kan foreta fradrag for e k s t r a o r d i nre av-
skrivninger enters etter reglene om till eggsaysk ri v ninger eller,
under visse forutsetninger, i overensstemmelse med reglene for a p n i n g s-
ayskrivininger.

Tilleggsayskrivninger kan foretas pa alle driftsmidler som kan
&ores til gjenstand for ordinTr aviskrivning, med unntak av biler og al-
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minnelige forretningseiendommer som kontorer, butikker etc. Unntakene om-
fatter ikke busser og traktorer og heller ikke administrasjonsbygg som inn-
gar som et nodvendig ledd i en samlet produksjonsvirksomhet. Det kan ikke
foretas tilleggsayskrivning pa driftsmidler Isom er ervervet ved ary eller gave.
Verdigrunnlaget for tilleggsayskrivnin.gene er driftsmidlets kostpris for na-
vrende e'er uten reduksjon, av eventuelle offentlige blidrag.

Tilleggsayskrivningen i et enkelt hr ma ik.ke overstige 50 prosent av det
ordinre ayskrivningsbelop og samtidig ikke were 'were enn 5 prosent av
driftsmidlets kostpris. Avskrivningen ma, vw.re foretatt i lopet av de 5 forste
ar etter at driftsmidlet ble tatt i bruk. Maksimal tilleggsayskrivning utgjor
m.a.o. det femdobbelte av den arlige tilleggsayskrivning. Summen av ayskriv-
ningene ma imidlertid ikke overstige 15 prosent av kostprisen. Det samlede
belop som kan ayskrives, skal reduseres med eventuelle offentlige bidrag,
belop som er tatt fra skattefrie fond og anvendt til nedskrivning o.a.

A p n i n g s a v s k r i v n i n g e r kan kreves for investeringer i bygnin-
ger og anlegg med tilhorende utstyr som ,er bestemt for produksjon eller lag-
ring av varer eller for bygging og reparasjon ,av skip, fiskebâter m.v. Verdi-
grunnlaget for apningsayskrivning er kostprisen. redusert med kr. 500 000.
Det er derfor bare anlegg med kostpris utover kr. 500 000 som kan gjores til
gjenstand for apningsayskrivning. Menlogsa, den del av kostprisen som faller
pa eventuelle grunnarealer og andre ikke ayskrivbare , anlegg, teller med ved
beregning av de kr. 500 000 som ma holdes utenfor apningsayskrivningen.
Hvis f.eks. kostprisen for grunnarealer ,er lik eller hoyere enn, kr. 500 000,
vil bedriften kunne anvende apningsayskrivninger pa hele kostprisen for de
ayskrivbare driftsmidler. (Grensen pa kr. 500 000 gjelder ikke for investerin-
ger i. skip og fly.)

Det belop som kan utgiftsfores som apningsayskrivning i et enkelt fir, ma
ikke overstige 50i prosent av den samlede antatte inntekten (ved kommune-
skattelikningen) i vedkommende hr. Avskrivningsperioden strekker 'seg fra
og med det ar byggearbeidet er begynt til og med det femte aret driftsmidlet
er i drift. Apningsayskrivninger kan altsh i motsetning til ordinwre og
till'eggsayskrivninger foretas for kapitalgjenstanden tas i bruk. Over
ayskrivningsperioden ma de totale apningsayskrivninger ikke overstige
25 prosent av ayskrivningsgrunnlaget. Det samlede belop som kan ayskrives,
skal reduseres med eventuelle offentlige bidrag, nedskrivningsbelop fra fond
som er aysatt til fremme .av distriktsutbygging o.a.

Med virkning fra og med inntektsäret 1973 er reglene om apningsayskriv-
ning for investeringer i bygnin.ger og anlegg m.v. iogsa gjort gjeldende for
flyttbare boreplattformer, herunder boreskip som har utstyr for boring
etter undersjois'ke petroleumsforekomster.

Tilleggs- jog àpnin,gsayskrivninger reduserer ,som nevnt ikke de eirlige
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ordinre ayskrivninger - bare de samlede ordinre ayskrivningene. Dette
innebaarer at driftsmidlene blir nedskrevet hurtigere enn den antatte brukstid
skulle tilsi, dersom bedriften gjor bruk av ekstraordinaere ayskrivninger.

Tabell 12 gir en toversikt over de samlede ordinre og ekstraorclinre av-
skrivninger pa maskin:er og bygninger for det enkelte ar i prosent av anskaf-
felsesverdien. De ordinre ayskrivninger er i eksemplet basert pa at maskin-
ene har en levetid pa 10. ar og bygningene pa 40 hr. Videre er det forutsatt at
bedriftene hvert är kan utnytte de ekstraordincere ayskrivninger maksimalt.

Tabell 12. Avskrivningssatser pa maskiner og bygninger. Prosent av
anskaffelsesverdien..
Annual depreciation rates on machinery and buildings. Per cent of
original cost.

Ar

2- 3 	
4- 5 	
6- 7 	
8 	
9 	

10 	
11-30 	
31-37 	
38 	
39-40 	

I alt 	

Samlede maksimale ayskrivninger
for maskiner

Samied,e maksimale ayskrivninger
for bygninger

a.
ngtr bare

ayskriv-
finger
brukes

ordinwre

b.
niir ordi-

kom-
bineres
med til-
leggsav-

skrivninger

c.
nár ordi-

mere kom-
bineres
med hp-
ningsav-

skrivninger

a.
an
ra

r
..

1
.
n
b

w
bare

ordinaere

anm
v.skreriv-

g
brukes

b.
nar ordi-

meren re kom-
bineres
med, til-
leggsav-

skrivninger

c.
/Igo ordi-

nacre kom-
bineres
med hp-
ningsav-

skrivninger

10,0 15,0 35,0 2,5 3,75 27,5
10,0 15,0 10,0 2,5 3,75 2,5
10,0 10,0 10,0 2,5 3,75 2,5
10,0 10,0 10,0 2,5 2,5 2,5
10,0 10,0 5,0 2,5 2,5 2,5
10,0 5,0 2,5 2,5 2,5
10,0 2,5 2,5 2,5

. . . 2,5 2,5 2,5

. . . 2,5 2,5 -

. . . 2,5 1,25 -

. . . 2,5 -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Som et ledd i politikken med isikte pa a pavirke industrilokaliseringen, er
det i loven am .smrlige sk.atteregler til fremme av distriktsutbygging (av 19.
juni 1969) utformet spesielle ayskrivningsregler. Skattytere som foretar
investering i säkalte utbyggingsomrader, dvs. i Nord-Norge og i andre
smrskilt utpekte utbyggingsomräder, kan med samtykke av Kongen (ved
Finansdepartementet) pábegynne ordincer ayskrivning og tilleggsayskrivning
for et driftsmiddel eller anlegg er tatt i bruk. Mike f arsk ottsav-
3krivninger kan imidlertid bare kreves fra det tidspunkt investeringen
er foretatt eller bindende leveringskontrakt er ,sluttet. Nrin.gsd►ivende
Nord-Norge kan kreve fradrag for overprisayskrivninger for
driftsmidler til bruk under utovelse av naaring i Nord-Norge. Overprisayskriv-
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ning kan foretas pa able driftsmidler, bortsett fra dem som er unntatt fra
tilleggsayskrivning. Fradraget det enkelte 'dr er 	 sammen med fradrag for
mulig apningsayskrivning begrenset til 50 prosent av nettoinntekten ved
kommuneskattelikningen i vedkommende ar. Avskrivningen kan pabegynnes
det forste dr driftsmidlet er ferdig eller tatt i bruk og kan foretas til og med
det femte iiret deretter. Samlet overprisayskrivning ma ikke overstige 50
prosent av driftsmidlets kostpris. Dette belop skal imidlertid reduseres med
eventuelt foretatte tilleggs- og apningsayskrivninger, belop tatt fra invester-
ingsfond o.a. Overprisayskrivninger for et driftsmiddel kan skje parallelt med
og komme i tillegg til de hi-lige ordinaere ayskrivninger, men kan ikke skje
samme hr. :som fradrag kreves for apnings- eller tilleggsayskrivning pa ved-
kommende driftsmiddel. Fradrag for overprisayskrivninger forhoyer ikke
de samlede ayskrivninger over et driftsmiddels levetid, men muliggjor en ytter-
ligere forkortelse av nedskrivningsperioden.

Skattefrie fondsaysetninge r. Etter flere seerloyer kan bedrif-
tene aysette en del av overskottet skattefritt til fond som 'skal nyttes til
mere bestemte formal. Ordningene er stort sett utformet slik at bedriftene opp-
nar en utsettelse i skattleggingen, skattekreditt. Bedriften far fradrag i den
skattepliktige inntekten det Ar aysetningen foretas, mens sporsmalet om
skattlegging forst blir aktuelt nar aysetningen blir brukt til det angitte
formal. Heller ikke pa dette tidspunkt trenger hole belopet a bli skattlagt,
enten fordi en del av belopet er spesielt fritatt under ordningen eller fordi
skattleggingen forst firmer steel gjennom framtidige reduserte ayskrivninger.

Etter by av 14. desember 1962 kan bedriftene foreta skattefrie aysetninger
til tre forskjellige formal, (i) investeringsformal, (ii) fond til forskning eller
markedsbearbeiding i utlandet og (iii) driftsfond i bergverk.

(i) Adgangen til skattefrie aysetninger til investeringsfond
er innfort som et virkemiddel i konjunkturpolitikken. Reglene er utformet
med sikte pa at myndighetene skal kunne pavirke periodiseringen av inve-
steiingene. Nringsdrivende kan kreve fra.drag ved inntektsansettelsen for
aysetninger til fond for severe kjøp av driftsmidler bestemt for produk-
sjon, lagring, transport eller omsetning av varer eller for persontransport
(ikke personbiler). Fradraget er begrenset oppad til 25 prosent av netto ars-
inntekt ved kommuneskattelikningen, men det er ikke adgang til a kreve fra-
drag for mindre enn kr. 3 000 (for fiskere er minstebelopet kr 2 000). Etter
dette er det m.a.o. bare nringsdrivende med arsinntekt pa kr. 12 000 (fiskere
med arsinntekt pa kr. 8 000) og over som kan foretatslike aysetninger.

Det aysatte belop skal settes inn pa en sperret konto Norges Bank. Ut-
betaling kan skje etter 4 ar eller tidligere nar Kongen har truffet sTrskilt
vedtak om frigivelse for utlopet av bindingstiden. Frigivelse for utlopet av
bindingstiden kan enten foretas generelt for midler som er aysatt i bestemte
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inntektsar, eller de kan frigis pa betingelse av at midlene blir anvendt til
investeringer i Nord-Norge eller i utpekte utbyggingsomrader eller at de
skal brukes til miljoverninvesteringer som er pälagt av myndighetene. Det
kan treffes vedtak om at aysatte midler ma anvendes innen en viss tid etter
utbetaling fra Norges Bank. Kongen kan bestemme at det skal ytes skattefri
rentegodtgjorelse for de aysatte Mop som star pa konto i Norges Bank.
Slik godtgjorelse ble tidligere ytt, sist med en rentesats pa 3 prosent. Midler
aysatt av inntekt for inntektsaret 1971 og isenere blir ikke forrentet.

Nar de aysatte midler blir brukt til anskaffelse av nytt driftsmiddel, skal
85 prosent av det anvendte belop tillegges inntekten og ayskrives (eller sagt
pa en annen mate: 85 prosent av belopet skal brukes til ayskrivning uten inn-
tektsfradrag) straks investeringen foretas. Kongen kan treffe vedtak om at de
aysatte midler kan brukes til ekstraordinzer ayskrivning ogsa pa eldre drifts-
midler. Fordi det totalt sett ikke kan ayskrives mer enn driftsmidlets kost-
pris, vil disse ekstraordinmre ayskrivninger redusere de framtidige ayskriv-
ninger. Reglene medforer at 115 prosent av det aysatte bebop i det hele tatt ikke
blir skattlagt, noe som innebarer en godtgjorelse for binding av midlene. 1

Hvis midlene ikke blir brukt i samsvar med bestemmelsene, eller sa sant
skattyteren disponerer midlene for de er frigitt, skal belopet regulTrt skatt-
legges i sin helhet ved etterlikning for de inntektsar da aysetningene fart
sted.

Ifolge loven kan aysetningsadgangen settes ut av kraft med midlertidig
virkning. Dette er gjort for inntektshret 1973. 2 Det er imidlertid bestemt at
suspensjonen av adgangen til a foreta skattefrie fondsaysetninger ikke skal
omfatte aysetninger til pabudte miljoverntiltak i eksisterende industri.

(ii) Den ,annen form for skattefrie 'fondsaysetninger tar sikte pa a stimu-
lere nringslivet til mark edsbearbeiding i utlandet og til f orsk-
n i n g. Vilkaret for aysetning til markedsbearbeiding er at tiltaket kan
ha betydning for norskproduserte varer. Vilkarene for aysetning til forskning
er at tiltaket kan ha betydning for den skattepliktige i hans nringsvirksom-
het. Neeringsdrivende kan aysette skattefritt 20 prosent i alt av arsinntekten
til begge disse formal, men ikke mindre enn 10'0010 kr. pr. hr.

Det aysatte belop skal settes inn pa konto i Norges Bank. Midlene kan bru-
kes rnar bedriftene onsker det, men senest innen 5 ar. Nar bedriftene trekker
pa kontoen, ma det skaffes erklaaring fra myndighetene om at tiltaket til-
fredsstiller formâlet.

1 For aysetninger foretatt av inntekt i Arene 1967 til og med 1971 skal ved an-
vendelse 75 prosent av midlene brukes til nedskrivning, mens 25 prosent blir skatte-
frie. 2 Suspensjonen er begrunnet med at fondsaysetningsordningen mer har fort til
skattelette enn til utjevning av konjunktursvingningene. Regjeringen har i istats-
budsjettet for 1974 foreslätt at det skal vurderes nwrmere i hvilken utstrekning
aysetningsordningen bor opprettholdes for framtiden.
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Utgifter til slike formal som dette fondet dekker, vil normalt vaare fradrags-
berettiget. Nar utgiftene til formâlene blir finansiert ved fondsmidler, far
bedriften ikke fradrag for de aktuelle utgifter. Ordningen. innebwrer folgelig
bare en tidsforskyvning i skattleggingen.

(iii) Den siste formen fra loven av 1962 behandler skattefrie aysetninger til
driftsf o n d for b e r g v e r k. Skattepliktige som driver bergverksdrift
kan fa fradrag for 30 prosent av Arsinntekten for aysetninger til driftsfond.

Adgangen til skattefrie fondsaysetninger er ogsb, nyttet
lokaliseringspolitikke n. Ordningen har hjemmel i loven om swr-
lige skatteregler til fremme av distriktsutbygging av 19. juni 1969. (Den-
ne loven avloste den tidligere «Nord-Norge-loven» og loven om investering
strok med spesielle sysselsettingsvansker og saerlig lavt inntektsniva..) Lovens
regler om skattefrie fondsaysetninger tar sikte pa a stimulere investeringer
utbyggin gsomrader.

Etter loven har 'alle meringsdrivende rett til fradrag for aysetning til
severe investering i betydelige driftsmidler i neering i Nord-Norge eller i
distrikt med sysselsettingsvansker eller svakt utbygd nxringsgrunn-
lag. Ogsa skattytere som ikke driver nringsvirksomhet, kan utnytte ayset-
ningsadgangen. For dime er det imidlertid nedvendig med samtykke av
myndighetene.

Den maksimale aysetning utgjor 215 prosent av den samlede arsinntekten
ved kommunelikningen i den enkelte kommune etter fradrag for alle vanlige
utgiftsposter. Det er imidlertid adgang til a aysette: inntil 50 prosent av inn-
tekten forutsatt at dette ikke bringer inntekten i aysetningsaret lavere enn
gjennomsnittsinntekten i de to foreghende hr. Videre ma aysetningene i et
enkelt ar vre av en viss minstestorrelse. Skattytere som er skattepliktige i
en kommune i Nord-Norge, kan arlig aysette helt ned til kr. 5 000. For skatt-
ytere med skatteplikt i annet utbyggingsomrade er minstegrensen kr. 10 000
og for skattytere ellers ,er grensen kr. 25 000.

Anvendelsen av de aysatte midler ma vre , pabegynt innen 5 ar etter at
aysetningen er foretatt. Nar investering i nye driftsmidler har fu.nnet sted,
skal en viss del av bell:yet som tas fra de aysatte midler, brukes til nedskriv-
ning uten inntektsfradrag. Skjer investeringene i Nord-Norge, skal 55 present
av belopet brukes til nedskrivning. I utbyggingsomthde utenom Nord-Norge
er andelen '65 prosent. Resten av midlene som tas fra fondet, blir endelig fri-
tatt for skatt (henholdsvis 4!5 prosent og 35. prosent). Denne skattefritaking
faller bort dersom driftsmidlet selges innen en viss tid. Denne tidsfrist er 20 ,

ar for faste eiendommer og 8 Al- for andre ayskrivbare driftsmidler.

Redegjorelsen ovenfor viser at det under de forskjellige fondsordninger
er visse maksimums- (og minimums-) belop som kan aysettes arlig. De maksi-
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male belop er fastsatt Isom en bestemt prosent av Arsinntekten etter fradrag
for aysetninger til eventuelle andre fond. Skattereglene inneholder derfor
bestemmelser om i hvilken «rekkefolge» de enkelte aysetninger skal foretas
og om det maksimale belop som kan aysettes i ett ,enkelt Ar nhr flere av ord-
ningene blir benyttet. NAr det gjelder dime bestemmelsene, noyer vi oss
med a vise til de respektive lover med kommentarer.'

Som antydet tidligere, har reglene ,om fondsordningene konsekvenser for
storrelsen av de lordinre og ekstraordinmre ayskrivningene. De fondsbestemte
nedskrivningsbelop pAvirker ikke grunnlaget for de ordinwre og ekstra-
ordinmre ayskrivninger, men kommer til fradrag i de samiede ovrige ayskriv-
ningsfradrag. SA, lenge driftsmidlet ikke er ayskrevet, blir derfor ikke de
arlige iordinre ayskrivninger redusert. Derimoht vil de hi-lige ekstra.ordinmre
ayskrivninger kunne lavere. Hvis eksempelvis det fondsbestemte ned-
skrivningsbelop utgjor mer enn 25, prosent av driftsmidlets kostpris, vil ad-
gangen til apningsayskrivning falle bort.

Reglene om ayskrivninger og fondsaysetninger dilater ikke generelt at
bedriften for skatteformAl kan utgiftsfore et storre samlet belop enn inn-
satsfaktorenes kostpris. Gjennom reglene om ,fordelingen av kostprisen ph de
enkelte är, foreligger muligheter for en tidsforskyvning av utgiftsforingen med
de rente- og likviditetsfordeler (og eventuelt lavere skattesatser som Paige
av inntektsutjevning) som Bette innebrer. De ifondsaysetningsregler som
tillater at bare en del av de aysatte midler inntektsfores nAr de avendes til
kjøp av nytt ,driftsmiddel, forer imidlertid til at bedriften totalt kan utgifts-
fore et storre belop enn innsatsfaktorens kostpris. Dette gir en tilsvarende
reduksjon i samlet skattepliktig inntekt over ,driftsmidlets levetid.

Lonnskostnade r. Fra bruttoinntekten kan det kreves fradrag for
lonnskostnader og andre utgifter som faktisk er Ott med tit drifters.
Lonnskostnadene ,omfatter foruten utbetalte lonninger og annen godtgjorelse
for utfort arbeid ogsA tilleggsytelser til beste for lonnstakerne samt be-
driftens tilsk.ott til offentlige trygde- og pensjonsordninger. Tilleggsytelser
til beste for lonnstakerne bestAr bi..a. av sosiale utgifter. Det karakterisi-
tiske for de sosiale utgiftene er at de har sammenheng med velferdstiltak
som tar sikte pa a stimulere arbeidsinnsatsen eller knytte de ansatte fastere
til bedriften. Av slike velferdstiltak kan nevnes subsidiering av kantine,
stotte til bedriftsidrettslag, drift iav feriehytte samt rene funksjonaar- og
firmafester for personalet. PA visse vilkAr kan det ogsA innrommes fradrag
for nedskrivningsbidrag til arbeiderne i anledning boligbygging. Som til-
leggsytelser ti.1 beste for lonnstakerne regnes .ogsA bedriftens utgifter til
priv at pensjonsordnin g. Arbeidsgivers tilskott til slik pensjons-

1 K. L. Bugge og Bjorn Skreiberg: «Skattelovene, Bind III, Forskjellige smr-
lover m.v.».
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ordning er fradragsberettiget pa betingelse av at ordningen er Iagt opp
samsvar med regler gitt av Kongen og at finansieringen tilfredsstiller visse.
kray. Direkte utbetaling av pens joner kan ogsa komme til fradrag, forut-
satt at det er samsvar mellom pensjonens storrelse og den lonn som pensjonis-
ten tidligere har hatt. Det er ubetinget fradragsrett for bedriftens tilskott
til offentlige pensjons- og trygdeordninger, dvs. for a r b e i d s g i v e r a n-
d e 1 e n av trygdeavgifter og premier til alike .

Andre utgifte r. Det kan ,ellers kreves: fradrag for andre driftskost-
nader. I enkelte utgiftsposter kan det skjule seg utgifter som gar til dekning
av privat konsum. Ved likningen vil det derfor kunne ,oppsta problemer med

verdsette drifts- og konsumutgiftskomponentene. Dette gjelder eksempelvis
utgifter til representasjon, reiser og bilhold. Hedge tidligere bestemmelser
om representasjansutgif ter var fradragsretten begrenset til
slike utgifter .som etter lik:nin.gsmyndighetenes skjonn ble ansett a. vwre
tvingende nodvendige. Med virk.nin.g fra og med inntektsaret 1972 ble fradrags-
retten innskrenket til bare a omfatte bevertningsutgifter. Samtidig ble det
utformet ,detaljerte regler nom hvilke utgiftsbelop som kunne godkjennes.
Fra og med inntektsaret 1974 gis det ikke fradrag for utgifter til representa-
sjon. Fradrag for utgifter til bilhald skal begrenses: slik at det ikke
gis ,fradrag for den del lay utgiftene som etter likningsmyndighetenes skjonn
faller pa brisk av Mien til privatkjoring. Riksskattestyret liar gitt veiledende
forskrifter for praktiserin.g av dette skjonn. Sam hovedregel skal de regn-
skapsforte utgifter fordeles mellom nwrings- og privatkjoring pa grunnlag
av kjorelengder. Pa et swrskilt skjema skal den skattepliktige gi opplysninger
bl.a. am hvordan totalt utkjort distanse fordeler sag pa yrkesmessig kjoring
og kjoring privat. Belo') som utbetales til funksjonrer og arbeidere i form
av raise-, representasjions- eller diettgodtgjorelse er fradragsberettiget for
bedriften. Konsekvensene for mottakeren vii framga av aysnittet om lonnsinn-
tekt. R e k 1 a m e u t gift er er utgifter som nwringsdrivende har til presen-
tasjon av sine varer og tjenester i den hensikt a opprettholde eller oke om-
setningen, og slike utgifter er fradragsberettiget. Det bedriften utbetaler i
form av gave r, kommer bare til fradrag dersom gaven er a betrakte
som reklameutgift. Det kan kreves fradrag for tilskott til institutt som
under medvirkning av staten driver vitenskapelig forskning eller yrkesopp-
1Tring, for yrkesopplringen betinget av at denn.e har betydning for skatt-
yteren i hans virksiomhet. Bedriften kan kreve fradrag for k ant Inge n-
t e r til foreninger som yter medlemmene bistand av juridisk og teknisk art,
men ikke for kontingenter til arbeidsgiverforeninger +og fagforbund. A v -

1 Dette gjelder ogsä for «arbeidsgiverandelen» av selvstendig nwringsdrivendes
medlemspremie til folketrygden, dvs. for den delen av de selvstendiges medlems-
premie som overstiger lonnstakernes medlemspremie.
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g i f ter pa produksjon og omsetning samt eiendomsskatter er fradragsbe-
rettiget, men ikke inntekts- og formuesskatter.

U n d e r s k o t t. Underskott i en imring eller virksomhet kan fores til fra-
drag i utbyttet i den skattepliktiges andre nmringer eller inntektskilder. Ved
inntektsansettelsen kan det dessuten kreves fradrag for underskott som den
skattepliktige har haft i de 10 foregáende inntektsar. Dette innebrer
at bedriftene i ,storrie grad kan utnytte de fradragsberettigede utgiftspostene

f.eks. de skattemessdge ,ayskrivnin.gene ogsh i de Ar inntektene ikke er
store nok til a dekke slike fradragsposter.

3. Swrregier innen jordbruk, skogbruk og fiske.

De regler ,som generelt gjelder for skattlegging av nmringsinntekt, gjelder
stort sett ogsa for skattlegging av nmringsinntekt i jordbruk, skogbruk og
fiske. For hver av disse nmringer foreligger det imidlertid en rekke spesielle
bestemmelser ved fastsetting tav skattepliktig inntekt, og vi vil nedenfor om-
tale de viktigste.

(i) J o r d b r u k s i n n t e k t. Verdien av naturalier som nyttes
gardbrukerens egen husholdning, skal verdsettes til produsentpris. Hvis
denne prisen som felge av subsidier er hoyere enn den prison som betales i
utsalg, nyttes smrregler.

Som inntekt regnes ikke eking i formuen ved planering, nydyrking og over-
flatedyrking av j'ord. Verdien av det arbeid den skattepliktige leggier ned til
slike formal, er med andre ord ikke skattepliktig inntekt. Som inntekt regnes
heller ikke bidrag til csilik virksomhet eller til bureising fra staten, kommunene
eller selskap med offentlig state. Ved planering, nydyrking og overflate-
dyrking kommer likevel utgiftene ved dette til fradrag — bortsett fra verdien
av eget arbeid. Utgiftene blir redusert med det belop som dekkes ved eventu-
elle offentlige bidrag.

Inntekt (og formue) av bureisingsbruk er fritatt for s:katt de 5
forste ar etter at skattyteren har bosatt seg pa eiendommen eller oppfort nod-
vendige bygninger pa denne.

(ii) S k o g b r u k s i n n t e k t. Mr den skattepliktige har drevet nr-
ingen i minst 5 hi-, skal inntektsgrunnlaget for skattleggingen settes til den
gjennomsnittlige nettoinntekten de 5 siste arene. Tilvekst av skog regnes
ikke i noe tilfelle som inntekt for avvirkning har funnet sted. Pa den
annen side Iskal dot ikke gis inntektsfradrag for kapitalfortring ved hogst.
Offentlige bidrag til skogkulturarbeider skal inntektsferes, mens dot gis
fradrag, for alle utgifter til alike arbeider. Til fradrag kommer ordinmre
ayskrivninger pa skogsbilveier (veier ellers kan ikke ayskrives fordi de med
forsvarlig vedlikehold forutsettes a ha varig verdi). Ved beregning av den
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gjennomsnittlige nettoinntekten tas ikke med gjeldsrenter. Disse kommer
scerskilt til fradrag med det bebop de har utgjort det siste dret.

(iii) Inntekt av fisk e. Skattepliktige 'som personlig har Brevet eller
deltatt i fiske eller fangst i minst 15 ulcer av inntektshret, kan kreve smrfra-
drag med et belop som svarer til '14 prosent av netto arbeidsinntekt av fisket
(fangsten), men begrenset oppad til kr. 4 NO. (Fra og med inntektshret 1975
er prosentsatsen hevet til 20 og maksimalbelopet til kr. 8 000.)

Skattepliktige som driver fiske som nmring kan kreve fradrag for aysetning
til driftsreguleringsfond. S1ikt fradrag kan ikke kreves hvis det i samm► ha-
er foretatt skattefri fondsaysetning i henhold til distriktsutbyggingsloven
eller etter loven om fondsaysetninger av 14. desember 1962. Avsetningen
det enkelte ar er begrenset til 60 prosent av den del av nettoinntekten som
overstiger gjennomsnittsinntekten for de to foregh,ende hr. Er denne gjennom-
snittsinntekt lavere enn kr. 15 000, legges ,dette bebop til grunn ved anven-
delse av regelen. Fradrag kan bare kreves hvis aysetningsbelopet utgjor minst
kr. 1000. Det aysatte belop, som skal 'settes inn ph en smrskilt konto i bank,
blir tillagt inntekten og skattlagt etter hvert som belopene heves.

4. Lonnsinntekt.

Generelt er alle vederlag for arbeid utfort i andres tjeneste skattepliktig
inntekt. Det gjelder kontraktmessig avtalte kontant- og naturalytelser og
alle tilfeldige inntekter som kan betraktes soul vederlag for det utforte ar-
beid (gratialer, bonus m.v.). Naturalytelser (fri kost, fri bolig etc.) skal i prin-
sippet verdsettes til hva skattyteren antas a spare ved a slippe a dekke sitt
behov for disse goder mot betaling. Ved verdsettelse av den fordel en ar-
beidstaker har ved bru.k av arbeidsgiveren:s bil til privatkjoring, skal likning.s-
myndighetene pa tilsvarende mate legge til grunn hva som normalt er de totale
kostnader tfor vedkommende skattyter ved privat bilhold. Godtgjorelse for
bil-, reise- og kostutgifter skattlegges bare i den utstrekning godtgjorelsen
er storre enn, hva som fa.ktisk er ghtt med som ledd i tjenesten. Representa-
sjonsgodtgjorelse som utbetaleS med en rand sum ,eller som fast godtgjorel-
se, blir i. sin helhet regnet som inntekt.

Arbeidsgivers generelle velferdstiltak er fritatt for skatteplikt, selv om
disse i en viss forstand kan bety et tilskott til lonnstakernes forbruk.

Ogsa for lonnsmottakere blir fradragene bestemt ut fra hovedregelen, om
«utgifter til inntektens ervervelse». I den hensikt a forenkle likningsarbeidet
ble det fra 1. januar 1957 innfort en ordning med m i n s t e f r a d r a g. Ord-
ningen med minstefradrag gar ut ph at utgifter ,som er knyttet til opptje-
ning av lonnsinntekten, skjonnsmessig skal settes til 10 pst. av samlet brutto
lonnsinntekt, dog slik at fradraget ikke skal vre lavere enn kr. 1100 og ikke

6 — Skattesystemet
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hoyere enn kr. 216100. 1 Foruten de generelle utgiftene til inntektservervelsen
skal minstefradraget dekko .folgende utgiftsposter som er seerskilt nevnt i
skattelovene: Premie til frivillig syke- og ulykkesforsikring, tvunget inn-
skott i vikarkasse samt forsikringspremie som innbefattes i fagforenings-
kontingent. Reiseutgifter til og fra arbeidsplassen pluss un,derskott pa godt-
gjorelse for tjenestereiser utover kr. 400 kan kreves fratrukket i tillegg til
minstefradragert. Hvis de faktiske utgifter til alle de nevnte formal overstiger
minstefradraget, skal de legges til grunn.

Uansett om skattyteren benytter minstefradraget eller fradrag for faktiske
utgifter, har han sett til fradrag for en rekke andre utgifter som Lek& gjelds-
renter, merutgifter ved a bo utenfor hjemmet, pliktig underholdsbidrag m.v.
Slike andre fradragsberettigede utgifter gjelder for ovrig generelt for alle
personlige skattytere. Fagforeningskontingenter er ikke fradragsberrettiget.

Som et ledd i forberedelsen til innforing av lonnsskatt, ble det fra og med
1974 innfort en ordning med Jo ppgjorsfradrag som skal gjelde for
lonnstakere (og trygdede). Fradraget utgjor i 1974 3 prosent av brutto lonns-
inntekt, men skal ikke vre lavere enn kr. 300 Jog ikke hoyere enn kr. 600.
Oppgjorsfradraget kan m.a.o. oppfattes som et «utvidet» minstefra.drag, men
skiller seg fra dette pa to mater: (1) Fradraget skal ikke erstatte spesielle
faktiske utgifter. (ii) Det skal forest komme til fradrag ved den endelige
skatteavregningen (jfr. betegnelsen «oppgjorsfradrag»).

5. Pensjoner, livrenter og offentlige trygder.

Personer med pensjons- og/eller trygdeinntekt vil i almin.nelighet tidligere
ha betalt pensjonspremier og trygdeavgifter for a sikre 'seg et utkomme ved
framtidig tap av arbeidsinntekt. Skatteteknisk blir disse premier/avgifter
ik.ke betraktet som utgifter til inntektservervelse, men som en tvungen eller
frivillig inntektsanvendelse.

Det skattleggingsprinsipp som folges nar det gjelder offentlige og god-
kjente private tjene s, tepensjonsordninger og de s,rskilte pen-
sjonsordninger for skogsarbeidere og fiskere, gar ut pa at skattleggingen ut-
settes fra den tid premieinnbetalingen finner seed til den tid da ytelsene blir
utbetalt. Pen.sjoner fra offentlige jog, private tjenestepensjonsordninger og
fra de srskilte offentlige pensjonsordningene regnes derfor som inntekt
ved likningen. For premier til disse ordningen.e er det full fradra,gsrett i de
ar premiene betales.

1 Minstefradrag beregnes ogsä av trygdeinntekt, pensjoner o.1., inntekt av
hándverks- og husflidsarbeid i hjemmet samt (fra og med 1973) godtgjerelse for
arbeid utenfor tjenesteforhold nar det ikke er utfort som ledd i selvstendig nzerings-
virksomhet.
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Ogsh pensjoner som er sikret gjennom godkjent egen p ensjons-
f or s i k r in g, er etter hovedregelen skattepliktig inntekt. Fradragsretten
for premie og tilskott som betales i de enkelte ar, ,er Imidlertid begrenset til
15 present av den gjennomsnittlige skattepliktige inntekten i de 3 siste arene.
Hvis det i enkelte ar bare har vaart gitt fradrag for en del av den betalte
premie fordi premiebelopet utgjorde mer enn 15 present av gjennomsnittsinn-
tekten, vii den del av pensjonen som kan anses a falle pa ikke fratruk-
ket premie, vre fritatt for skatt.

L i v r e n t e r regnes .som skattepliktig inntekt nar premiefradrag tidligere
har vrt innrommet f.eks. i overensstemmelse med reglene om egen pensjons-
forsikring. Nar det tidligere bare er gitt premiefradrag innenfor rammen av
de fradrag som er tillatt for premie til livsforsikring, eller hvis det ikke er
gitt premiefradrag, skal den del av livrentene som utgjor tilbakebetaling av
premien, ikke regnes som inntekt. Den ovrige del av livrenteutbetalingene
skal derimot regnes med ved inntektsansettelsen pa basis av regler som
fastsettes av Sosialdepartementet.

Sam hovedregel skal alle kontante ytelser fra off entlige t r y g d e o r d-
n i n g e r, som fra og med 1971 er samlet i folketrygden, regnes med ved
likningen sa, sant ytelsene ikke tar sikte pa a dekko is 	 ekstrautgifter
for mottakeren. Saledes regnes folketrygdens alders-, ufore-, yrkesskade- og
etterlattepensjoner med ved inntektsansettelsen, mens ytelser fra folketryg-
den som gis fordi den trygdede trengerlsxrskilt tilsyn og pleie eller har eks-
trautgifter som folge av uforhet e.1., utdanningsstonad til etterlatt ekte-
felle og ugift mor og iiknende kontantstonader, er fritatt for skatteplikt.
Unntak fra hovedregelen Banner dagpenger under arbeidsloyse som ikke reg-
nes med ved inntektsansettelsen. Dagpenger under sykdom fra folketrygr
den eller fra privat syke- og ulykkesforsikring er ogsfi, fritatt for skatt.
Skattefritaket er imidlertid betinget av at sykepenger pluss eventuell
under sykdom ikke utgjor mer enn 90 prosent av den arbeidsinntekt som den
skattepliktige normalt vine hatt samme tidsrom, redusert med skatte- og
avgiftstrekk.

Medlemsavgiftene til folketrygden er ikke fradragsberettiget ved inntekts-
ansettelsen, bortsett fra «arbeidsgiverandelen» av de selvstendige ncer-
ingsdrivendes medlemspremie, dvs. den del av de nringsdrivendes med-
lemspremie som overstiger medlemsavgiften lay lonnsinntekt. For premier til
frivillig syke- og ulykkesforsikring og syke- og ulykkesforsikring som er
etablert ved tariff- eller arbeidsavtale, er det derimot fradragsrett, men
fradraget kan samlet ikke utgjore mer enn kr. 700 i det enkelte Hvis
skattyteren benytter minstefradraget, faller fradragsretten for disse premiene
bort.

Minstefradrag kan regnes av pensjoner, livrenter og alle skattepliktige
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ytelser fra folketrygden, og disuse inntekter kommer ,ogsA, inn under ordnin-
gen med oppgjorsfradrag (se aysnittet foran om lonnsinntekt).

De fleste pensjonister og trygdede har rett til sae r f r a d r a g i inntekten.
Storrelsen av smrfradraget setter slik at det blir lik folketrygdens grunn-
pensjon tillagt smrtillegg og kompensasjonstillegg med ektefelletillegg minus
det kommunale klassefradrag i ,skatteklasse 1. Smrfradragets storrelse i det
enkelte Air er m.a.o. avhengig av folketrygdens minsteytelser og det kommu-
nale klassefradraget. For inntektsaret 1974 utgjor smrfradraget kr. 8 100.
Ordningen med srfradrag gjelder for det forste skattytere som har fylt 7,0
är innen utgangen av inntektsAret. Srfradrag gisiogsa skattytere i alderen
67 til 70 fir nar de har tatt ut alderspensjon for fylte 70 dr. Hvis skattyteren
er mellom 67 og 710 ar og tar ut redusert pensjon, blir saerfradraget redusert
tilsvarende. Srfradraget er det samme for enslige skattytere og for ekte-
feller, selv om begge ektefellene er pensjonister, men det kan deles mellom
dem. Skattytere som far uforepensjon eller attforingspenger fordi ervervs-
evnen er sterkt nedsatt (med minst 2/3), har ogsh rett til seerfradrag. Halvt
sTrfradrag gis skattytere som mottar visse stonader fra folketrygden og fra
andre offentlige pensjonsordninger, saint skattytere som har hatt uvanlig
store utgifter som folge av sykdom o.l.

6. Stipend m.v.

S t i p en d Iskattlegges som inntekt n.ár de er ment a vre , godtgjorelse
for arbeid. Utdanningsstipend som arbeidsgiver gir de ansatte, regnes alltid
som skattepliktig inntekt. Det samme gjelder i alle tilfelle der det stipend
en person mottar er ,slik knyttet til mottakerens stilling eller nmrling at sti-
pendet anses a vmre en «fordel vunnet ved arbeid eller virksomhet». Utdan-
ningsstipend som er ytt utenfor arbeidsforhold, er i alminnelighet ikke
skattepliktig inntekt for den som mottar stipendet. Dette gjelder stipend for
a gh pa skole fram til artium, stipend for a ga pa alle former for yrkesskole
og stipend ytt til universitets- og hoyskolestudenter til dekning av utgifter
under studiet f.eks. grunnstipend og borteboerstipend. Det foreligger deri-
mot i alminnelighet skatteplikt for stipend til personer som etter aysluttet
hoyere utdanning fortsetter sine studier for a to en vitenskapelig grad eller
gjennomfore et forskningsarbeid. Reisestipend er fritatt for skatteplikt i den
utstrekning de gar med til a 'dekke reiseutgiftene. När stipend regnes som
skattepliktig inntekt, gis det fradrag for de utgifter som har vrt forbundet
med • gjennomforingen av stipendets formal.

Godtgjorelse under utdannin g, eksempelvis naturalytelser og
kontantbelop som elever ved grunnskolene ,sykepleie, praksiselever ved
jordbruksskolene m.v. mottar fra sine skoler, er skattefrie. Det samme
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gjelder godtgjorelse (stipend) opp til visse belop som Lek& sjomenn far fra
sitt rederi til videre utdanning i sjomannsyrket.

Viteniskapelige hedersgaver iog belonninger utdelt
gjennom universiteter, hoyskoler, vitenskapelige fond o.l. regnes ikke som
skattepliktig inntekt. Det samme gjelder kunstnerlonn som er bevilget av
Stortinget. Priser som utdeles av Norsk. Kulturrád regnes derimot som
skattepliktig inntekt. KalturrAdets litteraturpriser anses imidlertid a were
skattecfrie.

7. Annen inntekt.

Ved siden av de inntektsarter som er omtalt ovenfor, har skattyterne ofte
inntekt fra andre Vi skal her gjennomgâ, reglene for de inntektsarter
som forekommer oftest.

(i) Inntekt av husstandens arbeid i hjemmet m.v.
Verdien av husstandens handverks- og husflidsarbeid i hjemmet til eget be-
hov eller av deres arbeid med det alminnelige husstell skal ikke regnes med ved
inntektsan.settelsen. Som inntekt regnes Keller ikke verdien av husstandens
arbeid ph, egen bolig, hytte o.l. nar arbeidet utfores fritiden.

(ii) Inntekt av varige forbruksgjenstander. Inntekt av
egen bolig skal etter skattelovene ansettes til et belop som det antas
koste a leis tilsvarende hus. I praksis blir inntekten av eneboliger fastsatt til
en vies prosent av boligens verdi ansatt ved smrskilt takst. Grunnlaget for
beregning av prosentinntekten kan ikke were hoyere enn den verdiansettelse
som legges til grunn ved formueslikningen. Prosentlikning brukes ogsh'„ for
saalte selveierleiligheter — dvs. leiligheter i boligblokk, rekke-
hus m.v. —nar eieren i det vesentlige har samme rettslige stilling som inne-
haver av enebolig. Ogsh, hytter og landsteder blir normalt prosentliknet. Ved
beregning av prosentinntekten skal det i alminnelighet anvendes en sats ph,
3 prosent. Den enkelte kommune kan med fylkesskattestyrets samtykke an-
vende en lavere sats, minimum 2 prosent, men bare unntaksvis skal satsen
settes lavere enn 2,5 prosent. Den inntekten en kommer fram til pa denne
naten, blir betraktet som en nettoinntekt, det vil si at det ikke innrommes fra-
drag for vedlikehold eller andre driftsutgifter for huset. Fradrag for gjelds-
renter som er knyttet tit boligen, blir derimot innrommet.

Inntekt av vaningshus ph, gárdsbruk blir liknet direkte (sammen med
gardsdriftens ovrige utbytte), og verdsettes av likningsmyndighetene ved
skjonn, vanligvds etter normalsatser. Satsene rskal gi uttrykk for brutto
bortleieverdi, og det skal gis fradrag for faktiske vedlikeholdsutgifter.

Bruken av andre varige forbruksgjenstander regnes ikke a gi skatte-
pliktig inntekt for eieren og hans
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(iii)Renteinntekterogaksjeutbytte.Renteinntekterbliretter
hovedregelen regnet som skattepliktig inntekt. Utbytte av aksjer i innenland-
ske seiskaper skal regnes med ved inntektsansettelsen bare ved statsskatte-
likningen. Skattefritaket ved kommuneskattelikningen gjelder likevel ikke
for utbytte av aksjer i selskaper som ikke er skattepliktige, Leks. Den Norske
Industribank, norske jiernbaner og selskaper som ikke har ervery til formal,
jfr. kapittel 6. Skattlegging av aksjeutbytte i utenlandske selskapier Mir be-
handlet i kapittel 8.

For visse sparekapitalobjiekter er en del av avkastningen fritatt for skatt.
Dette gjelder for folgende plasseringsformer:

- innskott i innenlandske banker
- innskott pa postgiro
- spareinnskott i samvirkelag
- obligasjoner i statens ,spareobligasjonslán.
- norske ihendehaverobligasjoner
- innskott i fast organiserte innenlandske spareforeninger
- innskott i ioverformynderiers fellesmasse
- aksjer

Rente og utbytte av spike finanSinvesteringer regnes som inntekt bare med
de belop som samlet overstiger kr. MO i klasse 1 og kr. 1 000 1 klasse 2. Det
hoyeste belopet gjelder ogsh for ektefeller som liknes srskilt og for skatt-
ytere som liknes i klasse 1 og som far isaerfradrag inntekten p.g.a. forsorgelse,
alder, uforhet m.v.

Skattyteren har krav pa fradrag i inntekten for betalte gjeldsrenter av
enhver art, pa betingelse av at rentene er knyttet til gjeld som skattyteren
selv er ansvarlig for. Den merpris som betales ved avbetalingskjopi i forhold
til kontant betaling, kan imidlertid ikke fratrekkes ved likningen.

(iv) Gevinst ved overdragelse av foirmuesobjekter.
Gevinst ved salg av f ast e ei end ommer eller andre re alkapi-

t al o b j e k ter skal skattlegges nar en av folgende betingelser foreligger : 1

— Selgeren har ervervet eiendommen i lopet av de siste 10 ar for salget pa
annen mate enn ved arv.

- Selgeren har ervervet eiendommen i den hensikt a selge den med fortje-
neste.

- Selgeren har brukt eiendommen i nxringsvirksomheit eller kjopt den i
den hensikt a bruke den i nmringsvirksomhet. (Drift av alminnelige
gfirdsbruk, skogbruk eller av almlnnelige lelegarder som vesentlig brukes

1 Det er vedtatt en del endringer i disse reglene for overdragelser som firmer
Stec]. etter utgangen av 1974, se «Norsk Lovtidend» 1974 nr. 19, s. 429 ff,
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til boliger, regnes i denne forbindelse ikke sorn. nwring. For slike eien-
dommer ma en av de to ovenfor nevnte betingelser derfor vre oppfylt
for at salgsgevinsten skal regnes som skattepliktig inntekt.) Dessuten
blir gevinst ved tomtesalg, ved salg av forretningseiendommer, vannfall,
steinbrudd o.l. samt patent-, forfatter- og kunstnerrettigheter regnet
som inntekt.

Nar betingelse for skattlegging av gevinst foreligger, kan ogsb.), tap som
oppstar ved salget, kreves tfratrukket ved inntektslikningen. Gev:inster og tap
ved ekspropriasjons- og assuranseerstatninger likestilles med salgsgevinster
og 'salgstap.

Gevinst eller tap ved salg av innbo og losore isom brukes i private hus, blir
ikke tatt ii betraktning ved inntektsansettelsen. Det samme gjelder for ge-
vinst eller tap ved salg av bil som bare har veert nyttet til privatkjoring.

Ved beregning tav den sk.attepliktige gevinsten skal det i salgssummen
gjores fradrag for den kjopesum som er betalt for eiendommen (realkapital-
objektet) med tillegg av kostnader ved overdragelsen og senere pakost-
finger som ikke tidligere er kommet til fradrag ved inntektslikningen.,
saint kostnader i (forbindelse med salget. Ved salg av jordbrukseiendom
det ved gevinstberegningen ikke tas hensyn til formuesforokelse som er fram-
kommet ved nydyrking m.v. Gevinst ved salg av (ayskrivbare driftsmidler
fastsettes til differansen mellom salgssummen og den verdi driftsmidlet ved
ordinwre ayskrivninger er nedskrevet til. Ved beregning av gevinst ved salg
av tomt utenom nwringsvirksomhet, skal kostprisen oppreguleres etter en
skala som fastsettes av Stortinget. Oppregulering av kostprisen skal ogsa
foretas ved beregning av gevinst ved salg av jord- eller skogbrukseiendom.
Ved beregning av iskattepliktig salgsgevinst for eiendom som er ervervet ved
ary eller gave, skal anskaffelsesverdien ikke setter hoyere enn den verdi som
ble lagt til grunn ved arveavgiftsbereg,ningen.

En rekke av de gevinster som enter hovedregele:n er skattepliktige, kan
pa bestemte vilkar fritas for skatteplikt. Fritaksordningene med de viktigste
fritaksvilkar gar ut pa folgende:

Gevinst ved avhendelse av bolig hvor den skattepliktige har bodd fast,
kan kreves fritatt for skatt hvis midlene blir brukt til kjøp av ny, fast
bolig for den skattepliktige innen en 4-ars frist. (Kravet om fast bolig
innebwrer at feriehytter o.l. i alminnelighet ikke kommer inn under
fritaksregelen.)

— Gevinst ved avhendelse av ayskrivbare driftsmidler fritas for skatt nar
vederlaget brakes til kjøp av nytt driftsmiddel. Det samme gjelder for
gevin.st ved, avhendelse av tomt som er brukt som driftsmiddel I nTring.
Fritaket er betinget av at nytt driftsmiddel er kjopt eller kontrakt
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kjøp er inngatt innen 4 ar etter avhendelsen. Gevinsten ma nyttes til
nedskrivning pa det forste nye driftsmiddel. For denne nedskrivning
blir det ikke gitt fradrag ved inntektslikningen. Med samtykke av
Finansdepartementet kan slik gevinst ogsh overfores til investering
innenfor et utbyggingsomrade med de skattemessige fordeler som folger
av distriktsutbyggingsloven, dvs. at bare en del av midlene brukes til
nedskrivning, mens resten blir endelig fritatt for skatt (se omtalen
foran i dette kapitlet under punkt 2 om skattefrie aysetninger etter
denne lov). Det er da et villar at vederlaget og reinvesteringen utgjor
minst kr. 25 000..

Gevinst ved ekspropriasjon av almin.nelige gärds:- eller skogbruk eller
deler av slike bruk regnes ikke som skattepliktig inntekt nar veder-
laget innen 8 ar brukes til a kjope eiendom av samme art.

Gevinst som oppnas ved avhendelse av fast eiendom eller bruksrett til
fast eiendom, fritas for skatt hvis den skattepliktige som vederlag har
mottatt Statens grunnkjeipsobligasjoner og blir sittende med obliga-
sjonene til forfallstid.

Skattepliktige gevinster skal som hovedregel skattlegges under ett sam-
men med skattyterens ovrige inntekter. Gevinst ved tomtesalg utenom nm-
ringsvirksomhet og ved saig av jordbruks- eller !skogeiendom skattlegges
likevel etter smrskilte satser: Nar tomten. eller eiendommen avhendes til
staten, en kommune, fylkeskommune eller kommunalt tomte- eller byggesel-
skap, skal inntektsskatten til kommunen beregnes etter en iskattore som
er 5 prosentpoeng lavere enn den ordinmre skattoren i vedkommende kern-

,
mune, og inntektsskatt til staten skal utliknes etter en proporsjonal sa.ts pa
10 present. Skjer overdragelsen til andre, skal bare inntektsskatten til staten
beregnes etter en spesiell sats, og denne skal vmre 15 prosent. Ved ekspropria-
sjon — eller salg under trusel om ekspropriasjon — av annen fast eiendom
enn tomter (utenom nmring, men omfattende jord- og skogbruk), er det 0gs:a
adgang til a fa, gevinsten skattlagt etter en «flat» statsskattesats som er 10
present. Reglene om «flate» satser ved statsskattelikningen skal vmre valgfrie
for skattyteren. Han kan m.a.o. velge a bli skattlagt etter de ordinre stats-
skattesatser, men adgangen til oppregulering av kostprisen faller da bort.

Gevinst ved salg av verdi papirer utenom nmring blir ikke
regnet med i den skattepliktige inntekten. Pa den annen side kan skattyte-
ren ikke fa fradrag for eventuelle tap. Av gevinst ved salg av a k s j e r
(eller av fortrinnsrett til tegning av aksjer) for egen re.gning, dvs. utenom

er det fra og med inntektsaret 1971 innfort en ordning med smrbe-
skatning til staten. 1\1Ar aksjene selges innen 5 ar etter utgangen av det
lalenderar Oa de ble ervervet, skal eventuell gevinst skattlegges etter en sr-
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skilt cats fastsettes av Stortinget. Siden ordningen ble innfort, har
satsen utgjorde 50 prosent, og kr. 500 av gevinsten har vxrt fritatt for skatt.
Tap ved salg av aksjer innen 5-arsfristen kan fares til fradrag i skattbar
aksjegevinst, men ikk.e annen inntekt. Tap som ikke , dekkes av gevinst
samme car, kan, ioverfores til fradrag i gevinst av ‘samme art i de pâfolgende
4 ár. Retten til fradrag for tap gjelder ikke när aksjene sedges ti,l naere slat-
finger o.l.

For skattepliktige som driver kjøp og salg av verdipapirer som et ledd i
(annen) naerin.g, f.eks. som plassering av driftskapital eller pa annen mate til
fremme av nringen., skal gevinster alltid regnes med og tap fares til fra-
drag ved den ordinre inntektslikningen.

(v) Andre tilfeldige inntekter. Etter hovedregelen skal all
inntekt skattlegges. Dette gjelder ogsà, inntekter som erverves
same tilfeldige gevinster. De utgifter som er knyttet til ervervelsen av .slike
inntekter, vii samtidig ogsh alminnelighet vrer fradragsberettiget. En del til-
feldige inntekter er spiesielt fritatt for skatt. Dette gjelder eksempelvis ge-
vinster fra D!et Norske Pengelotteri, Norsk Tipping A/S, Den norske stats,
premielan og fra utloidninger som faller inn under by om lotterier m.v.
Videre skal mottatte gayer ikke regnes som skattepliktig inntekt. Pa den an-
nen side far giveren ikke fradrag i inntekten for gaveibelopet.

8. Fradrag for utgifter som ikke er behandlet annet sted.

(i) Premier til frivillig livsforsikring har tradisjonelt
vrt delvis fradragsberettiget i inntekten. Opprinnelig var fradragsretten be-
grunnet ut fra onsket om a oppmuntre til dis;posisjoner som sikret familiens
okonomi ved inntektsbortfall. Senere har onsket om a stimulere til finan-
siell sparing kommet mer i forgrunnen.

(ii) Fra 1967 ble det innfort en ordning med sakalt s k a t t e f r i ban k-
s p a r i n g som tar sikte pa a likestille visse former for spareinnskott med
innbetaling av livsforsikringspremier. Ordningen gir adgang til fradrag i
inntekten for belop som settes inn pa egne sparekonti i innenlandsk bank,
for spareinnskott i samvirkelag og innskott i fast organiserte innenlandske
spareforeninger. Fradrag for ,like innskott og for livsforsikringspremier kan
tilsammen ikke ioverstige bestemte belop. For enslige skattytere er maksi-
mumsbelopet for 1974 kr. 1 400 pr. 'Ar, miens det for saarskilt liknede og
fellesliknede ektefeller, enslige forsorgere og alderspensjonister, of ore-
pensjonister m.v. er kr. 2 800 arlig. Hvis en skattyter krever fradrag for
livsforsikringspremier og spareinnskott som samlet overstiger maksimums-
belopet, skal fradrag forst gis for livsforsikringspremien, slik at bare det
overskytende kan inyttes som fradrag for spareinnskott.
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Bankinnskott er fradragsberettiget ved likningen bare under visse betin-
gelser, hvorav .de viktigste skal n.evnes. Fradragene gis bare for regelmessig
oppsparing med like store arlige belop i en periode pa 10 hr. Skattyteren ma
innga en kontrakt med banken om belopets storrelse, og belopet skal settes
inn pa, srskilt konto. Hvis innskutt bebop blir hevet, overdratt eller stillet
slam sikkerhet for gjeld innen 10-ársperiodens utlop, blir belopet regn:et som
inntekt ,og .skattlagt, og kontoen blir sperret for ytterligere innskott. For
skattytere som har fylt 67 ar, gjelder srskilte regler om kortere bindings-
tid, slik at kontoen kan disponeres for 10-ars fristens utlop uten at belopet
skattlegges. Videre kan innskutte belop heves etter 4 ar uten a bli skattlagt,
hvis skattyteren innen arets utlop har brukt belopet til a ,skaffe seg ny fast
bolig. Som utgift til anskaffelse av ny bolig regnes ,ogsh kjopesum for nod-
vendig tomt, pakostning pa bolig og utbetaling til nodvendig aksje, andel
eller obligasjon.. Ogsa, nedbetaling av lan pa bolig eller pa nodvendig aksje,
andel eller obligasjon regnes som utgift til anskaffelse av ny bolig, sa sant inn-
flytting har funnet sted etter at avtale om sparing ble inngatt.

Fra og med inntektsäret 1975 er ordningene lagt om slik at 35 prosent av
innbetalte livsforsikringspremier og sparein.nskott skal komme som fradrag
i den utregnede skatten. Samlet skattefradrag er begrenset til kr. 490 i
klasse 1 og kr. 980 •i klasse 2 (dvs. 315 prosent av inntektsfradragene pa hen-
holdsvis kr. 1 400 og kr. 2 8100).

(iii) Hustrufradrag og enslig forsorgerfradrag. Hus-
trufradrag innrommes hustru med inntekt av arbeid nar ektefellene forsorger
barn under 20 ar. Fradragsretten gjelder ogsa, nar hustruens inntektsgivende
arbeid utfores i hjemmet. Utfores arbeidet i mannens eller ektefellenes felles
bedrift, er fradragsretten betinget av at arbeidet er av et «ikke ubetydelig»
omfang. Retten til hustrufradrag er uavhen.gig av ,om hustruen liknes saer-
skilt for arbeidsinntekten eller sammen med ektefellen. Fradraget gis som en
visas kompensasjon for de merutgifter eller det merarbeid som folger av at
hustruens fulle arbeidstid ikke star til radighet for familien. Den omsten-
dighet et mannen er uten .egen inntekt og kan utfore eller utforer arbeidet
med hus log barn, hindrer ikke hustruens fradra.gsrett. Fradraget er dels gra-
dert etter inntekt og dels etter barnas alder og antall. Det utgjor 25 prosent av
hustruens arbeidsinntekt (fratrukket utgifter som k.nytter seg til inntekts-
ervervelsen, sasom reiseutgifter m.v.), men hoyst kr. 600, dersom ektefellene
forsorger barn mellom '14 og 20 hr. Har ektefellene ett hjemmewerende barn
som ikke har fylt 14 ar innen utgangen av Ara, er fradraget 40 prosent av
nettoinntekten, men hoyst kr. 3 000. Har de 2 eller flere barn som ikke har fylt
14 ar innen utgangen av area, er fradraget 50 prosent av inntekten, men hoyst
kr. 4 .000. Disse standardfradrag gis uten hensyn til hvilke merutgifter som
faktisk folger av hustruens arbeid, og det er ikke nodvendig a legitimere ut-
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giftene overfor likningsmyndighetene. Hvis utgiftene til stell og pass av barna
er 'storre enn standardfradragene, kan det gis fradrag for disse faktiske ut-
giftene med inntil det dobbelte av standardfradraget. Fradrag for faktiske ut-
gifter kan alitid kreves for barn under 114 hr. For barn over 14 fir er slike fra-
drag betinget av at Barnet har seerlig behov for omsorg og pleie. De faktiske
utgiftene ma kunne legitimeres tilfredsstillende dersom likningsmyndighetene
krever det. Som hovedregel iskal det ikke gis fradrag for faktiske utgifter
hvis hustruens rarbeidsinntekt skriver seg fra mannens eller ektefellenes be-
drift, fra familieaksjeselskap eller iselskap som en eller begge ektefeller er
medeiere i.

Reglene ion], ,enislige forsorgeres fradrag i arbeidsinntekten har samme ut-
forming som hustrufradraget. Begrensningen i fradragsretten for faktiske
utgifter i inntekt som skriver seg fra visse selskaper m.v. gjelder imidlertid
ikke.

C. Den skattepliktige formuen.

Utgangspunktet for fastsettingen av den, antatte formuen er gitt i byskatte-
loven.s § 30 og landsskattelovens § 36. Det heter her:

«Formuen ansettes til det belop som den 1. januar i det ar ligningen foretas
etter gjengse priser utgjer den virkelige verdi av den skattepliktiges rorlige
og urorlige eiendom, samt utesthende fordringer etter fradrag av phhvilende
gjeld.»

Denne hovedregel Jigger til grunn for beregning av den skattepliktige
nettoformuen (den «antatte formuen») og innebwrer at det er bruttoformuen
med fradrag ,av gjeldspostene som er gjensta:nd for skattlegging. I overens-
stemmelse med reglen om at kalenderhret normalt skal legges til grunn ved
inntektsansettelsen, skal formuen otter hovedregelen 'anisettes, til hva den ut-
gjor ved dette kalenderfirets utgang, dvs. den 1. januar. For regnskapsplik-
tige som har tillatelse til a inntektsliknes pa basis av arsregnskap som av-
viker fra kalenderhret, skal ph tilsvarende mate tidspunktet for formuesan-
settelsen vwre utgangen av det ,siste regnskapshret.

For ovrig inneholder skattelovene supplerende bestemmelser sTrlig nfir det
gjelder avgrensning og verdsetting av bruttoinntektspostene. Den generelle
regel am at formuen skal verdsettes ,etter «gjengse priser» er ikke entydig.
Begrepet er derfor i skattelovene konkretisert ved regler som i stor ut-
strekning er avhengig av formuens art (realaktiva og finansaktiva). Vi har
derfor funnel det hensiktsmessig a foreta en inndeling i overensstemmelse
med Bette,
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1. Realaktiva.

Det ,er ved verdsettingen av realaktiva at begrepet «gjengse priser»
skaper problemer. Generelt skal faste eiendommer med tilbehor, redskap og
andre losore-gjenstander, jakt- og fiskerettigheter m.m. verdsettes til den
antatte salgsverdi. For en rekke formuesgjenstander foreligger det ikke noen
markedsverdi, og de ma derfor liknes etter en skjonnsmessig verdi. Ved
skjonnet ma likningsmyndighetene stotte seg til andre verdier, f.eks. kostpris,
den kapitaliserte verdi av framtidig avkastning, bokfort verdi, brannforsik-
ringsverdi m.v. Etter hovedregelen kan disse priser bare vmre veiledende.
Riksskattestyret fastsetter takseringsn.ormer og utarbeider arlig veiledende
normalsatser for en rekke formuesposter som ma ,skjonnsliknes.

NAr likningsmyndighetene skal foreta skjonnsmessi.g fastsetting av for-
muesverdien av faste eiendomme r, kan de til stotte for skjonnet
foreta en befaring av eiendommen, eventuelt ved en sm,rskilt oppnevnt takst-
mann.. I landkommunene skal det etter loven vre lokale takstutvalg som kan
gi veiledende takster og uttalelser hvis likningsmyndighetene ber om det.
Riksskattestyret har gitt taikseringsinstrukser til bruk ved takseringen, men
det foreligger ikke veiledende satser for verdsettingen. Gjennom bestemmel-
seine i skatteloven for landet om fylkestakstutvalg tar en sikte pa a fa en
mest mulig riktig og ensartet vurdering av faste eiendommer og anlegg in-
nen hoer kommune og mellom f -ylkets kommuner innbyrdes. 1\TA,r det gjelder
formuesverdsetting av jordbrukseiendommer, er likningsmyndigheten.e desu-
uten bundet ,av lovens bestemmelse om at slike eiendommer skal verdsettes
under iett med de boliger, driftsbygninger 'og rettigheter som hewer til eien-
dommen og dens drift.

Byskatteloven har ingen bestemmelser om takstutvalg som likningsmyndig-
hetene kan nytte ved verdsetting av faste eiendommer. I bykommunene blir
i stedet vanligvis de skattetakstene som foretas for eiendomsskatten anvendt
som stotte ved skjonnet. Disse eiendomsskattetakstene skal etter hoved-
regelen holdes hver og taksten skal bygge pa den verdi eiendommen
antas a ha ved fritt .salg ved vanlige omsetningsforhold, dvs. en slags «gjen-
nomsnittlig» salgsverdi for vedkommende eiendom. Det antas at i praksis har
eiendomsskattetakstene blitt lagt til grunn ogsh ved formueslikningen i
Anne u.middelbart etter hver taksering, men at senere Ars formueslikning
gjerne har weft basert pa en generell oppjustering av takstene, slik at det er
blitt taut hensyn til noe av prisstigningen mellom hver taksering. For fast
eiendom generelt er det antatt at formuesansettelsen i praksis .svrt ofte ligger
betydelig under den virkelige markedsverdi, og at grade"' a.v undervurde-
ring varierer betydelig bade med eiendommens alder m.m. samt distriktene
imellom. Nar det spesielt gjelder boliger, har Bette saerlig betydning fordi
formuesansettelsen i praksis ogsh, claimer grunnlag for beregning av boli-
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gens skattbare avkastning. Pa denne bakgrunn har Riksskattestyret etter an-
modning fra de sentrale myndigheter henstilt til likningsmyndighetene at
det blir lagt betydelig vekt pa a heve takstnivaet nrmere, opp mot markeds-
verdien, seerlig for de eiendomstyper der likningsverdien ligger spesielt lavt.
Samtidig blir det pekt pa nodveindigheten av a fa storre ensartethet mellom
de forskjellige eiendomstyper og mellom de forskjellige kommuner. 1

For aysk riv bar e dr if t smidl er er den bokforte verdi trolig
det viktigste veiledende verdibegrep. Etter reglene behover det ikke vare
sammenheng mellom formues- ,og inntektsa.nsettelsen, men praksis vil de
bokforte verdier — dvs. reglene om skattemessige ayskrivninger — virke
inn pa formuesansettelsen, Verdsetting av skip skjer vanligvis pa basis av
verdiskalaer som er utarbeidd pa grunnlag av opplysninger om foretatte salg.

I n n b o o g annet 10 , s r e, «som ikke gir inntekt», regnes med som
formue med det belop som overstiger kr. 40 000. Alminnelige motorsnekker
og mindre motorbâter samt campingvogner regnes sammen med innbo og an-
net losore. I Rikskattestyrets veiledende takseringsregler blir verdien av
innbo og annet lost:3re satt i forhold til brannforsikringssummen etter folgende
Skala, :

Av de forste kr. 200 000 regnes prosent.
Av de neste kr. 1,00 000 regnes 30 prosent.
Av det overskytende regnes 40 prosent.

Motorkjoretoyer og lystfartoyer regnes som formue med
hele sin verdi. For verdsetting av privatbiler har Riksskattestyret fastsatt
veiledende retningslinjer. Etter disse blir bilens formuesverdi satt til en viss
prosent av bilens listepris som ny. Prosentsatsen synker med bilens alder,
og den er eksempelvis 75 prosent for en bil som er under ett ar gammel, 40 pro-
sent for en bil som er 4 til 5 ar gammel osv. Det er foyet til at det i visse
tilfelle kan were berettiget a regne med lavere verdier enn de som vil folge
av skalaen.

Fra hovedregelen om at realkapital skal verdsettes til den antatte salgs-
verdi, foreligger det to unntak. Dette gjelder ved verdsetting av formue i, skog
og ved fastsetting av formuesverdien av varelager nmringsvirksomhet.

Formue i skog skal etter loven ansettes til den verdi skogen har som
varig inntektskilde ved hensiktsmessig drift, dvs. ved en kapitalisering av
tilvekstens nettoverdi, ,og framgangsmaten er i hovedtrekk denne Riksskatte-
styret utarbeider bindende vurderingsforskrifter for beregning av tilvekst-
kvantumet og veiledende satser for tilvekstens bruttoverdi og driftsutgifter.

1 Riksskattestyret. Rundskriv nr. 481, 21. juni 1971.
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Skagens formuesverdi finnes deretter ved at den likningsmessige nettoverdi
av den nyttbare tilvekst kapitaliseres ,etter en bestemt prosent som fastsettes
av Riksskattestyret.

Formuesverdien av v a r el a g e r i nring skal ifolge loven ansettes til
den verdi som legges til grunn ved inntektslikningen. Ved likning av jord-
bruk blir lager av avling som ikke er nodvendig for arets gardsdrift, ikke
regnet som skattepliktig formue.

2. Finansaktiva.

Reglene om verdsetting og ,skattlegging av finansaktiva varierer noe etter
objektenes art.

Pantobligasjoner, gjeldsbrev, bankinnskott og andre
utesta.ende fordringer skal ansettes til pálydende verdi uten hensyn til
rentenes eller avkastningens storrelse. Usikre fordringer nedsettes til det
belop som ma antas a were ,sikkert, og uerholdelige fordringer settes ut av
betrakting.

Aksjer, ihendehaverobligasjoner og liknende verdipapirer
skal ansettes til kursverdien. I de tilfelle kursen ikke blir notert eller ikke
er kjent, skal den antatte salgsverdi brukes.

Visse finansaktiva blir bare skattlagt for en del av verdien. Det gjelder
finansaktiva hvor avkastningen er delvis fritatt for inntektsbeskatning,
nemlig:

— innskott i innenlandske banker
- innskott pa postgiro
- spareinnskott i samvirkelag
- obligasjoner i statens spareobligasjonslan
— norske ihendehaverobligasjoner
- innskott i fast organiserte innenlandske spareforeninger
- innskott i overformynderiers fellesmasse
— aksjer

Disse finansaktiva blir bare skattlagt for den delen av den samlede verdi
som overstiger kr. 10 000 1 klasse 1 og kr. 20 000 1 klasse 2. Det hoyeste be-
lopet gjelder ogsh for ektefeller som liknes 'smrskilt og for skattytere som
liknes i klasse 1 og 'som far swrfradrag i inntekten p.g.a. forsorgelse, alder,
uforhet m.v.

Livsf or sikr ingspoliser er fritatt for skatt nar det samlede
pálydende belop ikke overstiger kr. 22 500 1 klasse 1 og kr. 45 000 i klasse 2.
Det siste belopet gjelder ogsa, for ektefeller som liknes s&rskilt og for skatt-
ytere som liknes I klasse 1 og far srfradrag i inntekten p.g.a. forsorgelse,



aIder, uforhet m.v. Er forsikrings:summen storre, skal polisen skattlegges.
Verdigrunnlaget er polisens gjenkjopsverdi fratrukket den skattefrie delen
av gjenkjopsverdien. Den skattefrie delen er gjenkjopsverdien multiplisert
med forholdet mellom fritatt palydende belop og faktisk palydende belop. 1

Skatteloven spesifiserer en del verdier som ikke 'skal regnes som skatteplik-
tig ;formue, og dette gjelder:

- Rettigheter, hvis oppnaelse er avhengig av en betingelse.
- Tidsbegrensede bruksrettigheter.
- Krav pa periodiske ytelser over et begrenset tid.srom, Lek& pensjoner,

livrenter, foiderad.
— Krav pa loran, renter, utbytte av verdipapirer som ikke er forfalt.
— Patent-, forfatter- eller kunstnerrett, sb, lenge rettighetene disponeres

av den opprinnelige eier.

3. Gjeldsfradrag.

Nar antatt formue skal beregnes, skal all gjeld trekkes fra bruttoformuen..
Det er uten betydning om gjelden er padratt av hen.syn til drift av naarin.g
eller om det er hushoidningsgjeld eller annen privat gjeld. Som gjeld regnes
summon av alle ytelser som skattyteren er rettslig, forpliktet til a betale en
gang i framtiden. Forpliktelsen ma were rettslig bindende pa det tidspunkt
som Egger til grunn for formuesansettel►en. Det er ikke tilstrekkelig at for-
pliktelsen vil komme. Som ,eksempel kan nevnes at skatter er iliknet,
men ikke betalt, er gjeld. Skatter som vil bli beregnet av inntekten siste
äret, er derimot ikke gjeld.

Enkelte rettsli.g bindende forpliktelser blir ikke regret som gjeld og kan
derf or ikke &fres til fradrag ved formueslikningen. Dette gjelder i hovedsak
slike forpliktelser som er motposter til de skattefrie rettighetene som er
nevnt under omtalen av finansaktiva, eksempelvis kapitalverdien av foderad
som hater pa en eiendom, forpliktelse til a betale renter, arbeidslonn og
likneinde, sa sant kravet ikke er forfalt til betaling.

D. Skattyterenheten, klasseforingen og forsorgerbegrepet.

Etter hovedregelen skal e k t e f eller som har giftet seg innen 2. novem-
ber forut for inntektsáret, liknes under ett for begges isamlede formue og
inntekt. Dette gjelder uansett om ektefellene har saereie. Hvis begge ate-
fellene har inntekt av arbeid, naaringsdrift eller annen virksomhet, kan de

1 Skattefri del av gjenkjopsverdien beregnes slik, f.eks. i
22 500 x gjenkjopsverdi

klasse 1:
pálydende forsikringssum
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velge mellom a bli liknet sammen eller a bli liknet hver for seg. Velges den
siste likningsmâten, blir ervervsinntekten til den av ,ektefellene som har
lavest inntekt av denne art, skilt ut av ektefellenes samlede inntekt og formue
og liknet Dette btyr at hvis den ektefelle Isom har lavest ervers-
inntekt ogsa har annen inntekt og/eller formue, skal bade denne andre inn-
tekten og formuen regnes med ved likningen av den annen ektefelle. Ord-
ningen med adgang til srskilt likning omfatter ogsa ektefeller med pen-
sjon, livrenter og 'liknende ytelser säledes alders- og uforepensjon fra
folketrygden saint dagpenger under attforing. I tilfelle hvor begge ekte-
fellene arbeider i bedrift som tilhorer den ene av dem eller begge ektefellene,
kan smrskilt likning bare kreves pa betingelse av at den annen ektefelle har
arbeidd i bedriften «i ikke ubetydelig omfang». Inntekten som kan liknes

skal settes til en passende del av overskottet i bedriften, det vii si
at den ma sta, i et rimelig forhold til arbeidsinnsatsen. Den kan ikke settes
hoyere enn kr. 12 med mindre den sTrskilt liknede ektefelles arbeidsinn-
sats og bedriften har vrt av vesentlig omfang, og likningsmyndighetene fin-
ner at begrensningen vil virke apenbart urimelig.

Nar ektefellene liknes under ett for Beres samlede inntekt og formue, kan
de fa skatten fordelt i forhold til storrelsen av den inntekt og formue hver
av dem har.

Ektefeller som har giftet seg i inntektsäret eller i de to siste mâneder i det
foregáende ar, iskal som hovedregel liknes hver for seg. Ektefeller liknes ogsa
hver for seg nor de er separert eller til stadighet lever atskilt.

Barn som ikke har fylt 17 ar innen utgangen av inntektsäret, skal som
hovedregel liknes sammen med foreldrene. Hvis barnet har hatt inntekt av
arbeid for andre Jelin foreldrene, kan imidlertid denne arbeidsinntekten lik-
nes srskilt. Inntekt som barn under 17 ar har av arbeid i foreldrenes egen
bedrift, i familieaksjeselskap eller i selskap som foreldrene er medeiere i , skal
alltid liknes sammen med foreldrenes inntekt.

Barn over 17 ar skal .som hovedregel liknes ,szerskilt for hele Sin formue og
inntekt. Hvis foreldrene har overfort noe av 'sin formue eller rett til a motta
inntekt til barnet, skal denne inntekt og formue med avkastning liknes pa for-
eldrenes hand. Dette gjelder bare overforinger, dvs. gave eller arveforskott.
Selv ion], !clarinet liknes som selvstendig 'skattyter, kan underholdsbidrag, barne
pension og liknende inntekter ,etter foreldrenes valg liknes sammen med
deres iformue og inntekt.

Barn som har fylt 20 ar i lopet ;av inntektsAret eller har inngAtt ekteskap,
skal ikke for noen del av sin inntekt eller formue liknes sammen med foreld-
rene.

Reglene om likningsmate, dvs. om smrskilt eller felles likning, har inn-
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flytelse pa klasseforinge n. Etter skattelovene er det to skatteklasser.
Skatteklasse 2 ,omfatter ektefeller som liknes sammen (fellesliknede ekte-
feller) og enslige forsorgere som har omsorg for barn under '18 ar, eller som
har eldre barn som de virkelig forsorger. Alle andre personlige skattytere
liknes i Masse 1. Nar unntas enslige .forsorgere vil m.a.o. forsorgelse av barn
og andre (enn ektefelle) ikke ha innflytelse pa klasseforingen. Dette betyr
at differensiering av inntekts- og formuessk.attene etter «forsorgelsesbyrde»
eller etter storrelsen av den skattepliktiges husholdning bare i liten utstrek-
ning gjennomfores ved hjelp av skatteklasseinndeling. Skattedifferensierin-
gen foretas isteden ved hjelp av folgende ordninger:

- barnetrygd
- forsorgerstonad
- smrfradrag I inntekten.

Bar n e t r y g d ytes til alle barn som er bosatt her i landet, ut det
kalenderaret barnet fyller 16 an Stonadsbelopet er lavest for det forste
stonadsberettigede barnet i familien, og belopet pr. barn oker med hvert av
de foigende stonadsberettigede barn til og med det femte barnet. Enslige
forsorgere som er alene om ornsorgen for barnet, far barnetrygd for ett barn
mer enn det faktiske barnetall. Enslige forsorgere sum, in.nghr nytt ekte-
skap, og ugifte modre som lever sammen med barnefaren, har ikke sett
til slik utvidd barnetrygdstonad. Barnetrygdytelsene er uavhengig av for-
sorgers og barnets inntekt, og de er ikke skattepliktige. Ytelsene blir utbetalt
i sin helhet og ,etter hovedregelen til barnets mor.

F o r s o r g e r s t o n a d ytes til personer isom forsorger barn som er bo-
satt her i landet, fra og med det aret barnet fyller 17 ar — dvs. fra det tids-
punkt da retten til barnetrygd for barnet opphorer til og med det Ara
barnet fyller 19 ar. Det gis forsorgerstonad for .ett barn mer enn det virkelige
antall stonadsberettigede barn dersom forsorgeren or enslig og ikke har
barn som det ytes barnetrygd for. Forsorgerstonad gis ogsh, til foreldrelose
barn uten forsorger, og de far ekstrastonad etter samme regler som enslige
forsorgere. Barn som har hatt en nettoinntekt pa under kr. 4 500 1 inntektsäret,
regnes i alminnelighet som forsorget, og det vil derfor bli gitt full forsorger-
stonad i slike tilfelle. Er inntekten hoyere enn kr. 4 500, men lavere enn
kr. 7 500, ytes hale forsorgerstonad. Er barnets nettoinntekt hoyere, skal
forsorgerstonaden som hovedregel falle bort. Grensebelopene for barnets ar-
beidsinntekt som er nevn.t foran, forhoyes med 50 pst. när det gjelder barn av
enslige forsorgere eller ?foreldrelose barn. For foreldrelose barn uten forsorger
skal grensebelopene fordobles. Forsorgerston.aden er uavhengig av forsorgers
inntekt, og stemadsbelopet gAr til fradrag i den stemadsberettigedes skatt. Hvis
den stonadsberettigede ikke fár skatt, eller hvis skatten er lavere enn sto-

7 — Skattesystemet
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nadsbelopet, blir •differansen utbetalt etter at likningen er foretatt. Hvis
en av ektefellene liknes srskilt for arbeidsinntekt m.v., skal forsorgersto-
naden godskrives den andre ektefellen. Nfir ektefellene liknes sammen og
far skatten fordelt, skal istonaden fordeles mellom dem i forhold til hver enkelts
inntekt.

S ae r f r a d r a g. Skattyter som forsorger andre enn barn som han far
barnetrygd eller forsorgerstonad for, vil for hver forsorget person kunne fa
et srfradrag i inntekten. Betingelsen for fullt srfradrag er at det foreligger
faktisk forsorgelse. Hvis mindre enn halvparten av den forsorgedes levekost-
nader dekkes av skattyteren, skal han bare M halvt srfradrag eller srfradrag
skal ikke gis. Som ,nar det gjelder forsorgerstonaden, er ogs.a, regiene om det
foreligger forsorgelse og dermed rett til srfradrag knyttet til den forsorge-
des inntekt. De inntektsgrenser som er nevnt ovenfor under omtalen av for-
sorgerstonad, gir veiledning ved avgjorelsen om srfradragets ,storrelse. El-
lers er retten til saerfradrag knyttet til den forsorgedes adgang til a fa grunn-
stipend. G r u n n s t i p e n d kan tildeles ungdom mellom 20; og 30 fir som
har fulltids undervisning uten saerlig lonnet arbeid ved siden av undervisnin-
gen. Det gis ikke srfradrag for forsorgelse av ungdom som har rett til grunn-
stipend for en stone del av inntektsfiret. Nar barnet har hatt krav pa grunnsti-
pend bare et halvt fir eller mindre, vil forsorgeren kunne oppna redusert smr-
fradrag. Rett til srfradrag pa grunn av forsorgelse er m.a.o. i praksis stort
sett begrenset til skattytere som forsorger barn over 20 ar som pa grunn av
sykdom eller varig funksjonshemming hverken har fulltidsundervisning eller
har inntekt av betydning. Swrfradrag pa grunn av forsorgelse kan ogsh gis
for barn under 20 ar hvis barna f.eks. er bosatt i. utlandet og forsorgeren der-
f or ikke har rett til barnetrygd eller forsorgerstonad for barnet. Nar de for-
sorgede personer er bosatt i utlandet, kan forsorgerens smrfradrag begrenses
til det belop forsorgeisen faktisk har kostet. En 'silk begrensning kan vwre
aktuell nar de forsorgede bor i et land hvor levekostnadene er ekstra lave.
Hvis en av ektefellene liknes saerskilt for arbeidsinntekt m.v., skal den andre
ektefellen ha ,srfradraget i sin inntekt. Nar ektefellene liknes sammen og
far skatten fordelt, skal srfradraget fordeles likt mellom dem, hvis ikke
ektefellene er enige om a kreve en annen fordeling. (Dette far bare betyd-
ning for skattens fordeling mellom ektefellene og ikke pa storrelsen av den
samiede skatt.)
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E. Skattesatser.

1. Den ordincere inntektsskatt til kommunen.

Inntektsskatten blir beregnet etter en fast prosent skattore av
s k at t b a r inntekt. Den skattbare inntekt er lik den antatte inntekten
(nettoinntekten) redusert med eventuelt skattefritt f r a d r a g. Den kom-
munale skattore og de skattefrie fradragene fastsettes i lovs form og er tatt
inn i skattelovene for landet og byene (i henholdsvis §§ 73 ,og 75 i skattelov
for landet og §§ 66 og 68 i skattelov for byene).

Etter lovene har kommunestyret valget mellom folgende skatteprosenter:
118,5; 19; 19,5 ; 20; 20,5 ; 21 og 21,3 prosent. Praktisk talt samtlige kommuner
bruker hoyeste skattore. De skattefrie fradragene .er for 1974 kr. 4 000 i klasse
1 og kr. 8000 i klasse 2 (fr'a og med inntektsA,ret 1975 hevet til henholdsvis
kr. 5 000 og kr. 10 000). 1

2. Den ordincere inntektsskatt til staten.

I Stortingets arlige statsskattevedtak blir det normalt bestemt at den
ordinwre inntektsskatten til staten 'skal beregnes pa basis av samme antatte
inntekt som ved kommuneskattelikningen tillagt eventuelle aksjeutbytter
fra norske aksjeselskaper. Fra og med 1970 har statsskattevedtaket inneholdt
bestemmelser ,om skattefrie inntektsfradrag som varierer med skatteklasse,
og ifolge vedtaket skal det ved klasseansettelsen brukes samme regler som ved
kommuneskattelikningen. Statsskattevedtaket fastsetter ogsh skattesatsene,
og disse er tradisjonelt progressive — dvs. satsene oker med stigende inn-
tekt opp til en bestemt ovre inntektsgrense. De progressive satsene an.gis
i en tabell. I denne tabellen er inntekten Belt opp i intervaller som varierer
med skatteklasse. Den delen av inntekten som faller innenfor et interval',
blir .skattlagt etter en bestemt prosentsats. Denne prosentsatsen stiger fra ett
inntektsintervall til et hoyere. Ved utskriving av forskottsskatt for 1974 har
vedtaket om skattefrie inntektsfradrag og skattetabellen .dense form:

«Skatten beregnes av den del av den antatte inntekt som ioverstiger
kr. 1 500 i klasse 0, kr. 18 000 i klasse 1 og kr. 27 000 i klasse 2. Ved be-
regningen nyttes folgende satser:

1 Dodsbo som undergis privat eller offentlig skifte, skal for det ar dodsfallet
fant sted ha det klassefradrag som skattyteren ville ha fatt om han hadde lewd.
For de etterfolgende fir skal boot ikke ha klassefradrag. Alle andre upersonlige
skattytere, dvs. selskaper og innretninger, skal ikke ha klassefradrag. Det samme
gjelder personer som ikke arses a ha vaart bosatt her i lamlet, men som likevel
er skattepliktige her. For tilfelle som ikke har klassefradrag, brukes betegnelsen
skatteklasse 0.
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Klasse og 1
Kr.

5 % av de forste	 12 000
15 » » » neste	 15 000
20 » » »	 »	 12 000
25 » » »	 »	 12 000
30 » » »	 »	 25 000
35 » » »	 »	 25 000
40 » » »	 »	 50 000
45 » » »	 »	 100 000
50 » » det overskytende belop».

Klasse 2
Kr.

18 000
12 000
12 000
12 000
25 000
25 000
50 000

100 000

Vedtaket om skattefrie inntektsfradrag og skattetabellene kan «omskri-
ves» til en slik tabell:

Skattesatser og progresjonstrin,n ved utskriving av forskott pa
inntektsskatt til staten for 1974.

Skatteprosent
Skatteklasse

0	 I	 1	 1	 2

0 	 inntil -	 1 500 inntil - 18 000 inntil - 27 000
5 	 1 501- 13 500 18 001- 30 000 27 001- 45 000

15 	 13 501- 28 500 30 001- 45 000 45 001- 57 000
20 	 28 501- 40 500 45 001- 57 000 57 001- 69 000
25 	 40 501- 52 500 57 001- 69 000 69 001- 81 000
30 	 52 501- 77 500 69 001- 94 000 81 001-106 000
35 	 77 501-102 500 94 001-119 000 106 001-131 000
40 	 102 501-152 500 119 001-169 000 131 001-181 000
45 	 152 501-252 500 169 001-269 000 181 001-281 000
50 	 252 501 og hoyere 269 001 og hoyere 281 001 og hoyere

3. Fellesskatt til Skattefordelingsfondet.

Fellesskattein blir, som kommuneskatten, beregnet retter en fast prosent-
sats og pa samme grunniag inntektsskatten til kommunene, dvs. av an-
tatt inntekt ved kommuneskattelikningen minus kommunale klassefradrag.
Stortinget fastsetter hvert ar den sats som fellesskatten skal utliknes etter.
For inntektsaret 1974 er satsen 1,7 prosent.

Scerskatt til utviklingshjelp.

inntektsgrunnlaget og satsene for smrskatt til utviklingshjelp fastsettes
ved Arlige stortingsvedtak. Fria inntektsáret 1969 har inntektsgrunnlaget
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wart ,den skattbare inntekten ved kommuneskattelikningen, dvs. antatt inn-
tekt ved kommunesikattelikningen minus kommunale klassefradrag. For inn-
tektsaret '1974 er satsen 0,5 prosent av iskattbar inntekt dersom antatt inntekt
(nettoinntekten) er kr. 23 000 eller lavere i klasse 0 og 1 og kr. 30 000 eller
lavere i klasse 2. Mr antatt inntekt er hoyere, er satsen :1,3 prosent av skatt-
bar inntekt. (Fra og med inntektsaret 1975 tar en .sikte pa a sloyfe smrskatt
til utviklingshjelp, og ifolge Stortingets forskottsvedtak for inntektsAret
1975 skal ,sgerskatten ikke utskrives dette hret.)

5. Barnetrygd, forsorgerstonad og scurfradrag.

De arlige barnetrygdsatsene 11974 er:i

kr. 550 for det forste stonadsberettigede hornet
» 1 650 » » annet barn
» 2 333 » » tredje barn
» 2 553 » » fjerde barn
» 2 773 >> » femte og hvert av de folgende barn.

Den Isom ,er ,alene om omsorgen for barn, har rett til trygd for ett barn
mer enn det faktiske b:arn,etall. Nar et barnehjem, en spesialskole eller liknende
institusjon far utbetalt stonad for barnet, utgjor stonaden kr. 550 arlig for
hvert barn. For andre stonadsberettigede barn i familien regnes i slike til-
felle barnetrygden etter satsene fra og med ann.et barn. For inntektsáret 1974
er de arlige satsene for forsorgerstonad :

kr. 700 for det forste barnet
» 800 » annet barn
» 1 200 » hvert av de folgende barn.

Ved fastsetting av stonadsbelopet for det enkelte barn 'slim' barn under 17
ar ,ogsa telle med. Dette betyr at hvis forsorgeren f.eks. har ett barn, i barne-
trygdalder og ett barn !som han har rett til forsorgerstonad for, utgjor for-
sorgerstonaden kr. 800. Mr forsorgeren er enslig og ikke har barn som det
ytes barnetrygd for, skal det ytes forsorgerstonad for ett barn mar enn det
faktiske antall. Foreldrelose barn uteri forsorger far ekstra forsorgerstonad
etter samme regler ,som enslige forsorgere. Er det flere foreldrelose sosken
som har krav pa forsorgerstonad, fordeles ekstrastonaden likt mellom dem.

Utgiftene til barnetrygd og forsorgerstonad blir i sin helhet belastet staten.
Fullt swrfradrag i inntekten pa grunn av forsorgelse utgjor for inn.-

tektsáret 1974 kr. 2 500 for hver forsorget person. Srfradragsordningen

1 Fra og med 1. mai 1974 er satsene hevet med kr. 200 pr. barn for det tredje
barnet og hvert av de folgende barn. Dette er det tatt hensyn til i de oppgitte satser.
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har innvirkning pa skattyterens nettoinntekt bade ved stats- og kommune-
skattelikningen. De offentlige utgiftene («mindre-inntektene») ved ordningen
vedrorer derfor bade de kommuale budsjetter, statsbudsjettet, Skattefor-
delingsfondet jog smrskatten til utviklingshjelp.

6. Beregning av samlede inntektsskatter.

Av de foregaende aysnitt i dette kapitlet framgär hvilke faktorer som, ma
ware kjent for ,en kan beregne skatten. Med utgangspunkt 7 skatttyterens
antatte inntekt (jfr. punkt B), skatteklasse og forsorgelsesbyrde (jfr. punkt
D) beregnes samlet (netto) inntektsskatt pa basis av de satser for inntekts-
skattene, barnetrygdytelser, forsorgerstonad og swrfradrag som gjelder i
inntektsaret. For a vise framgangsmaten. skal vi gjennomga n.oen eksempler.

Vi gar ut fra en antatt inntekt pa kr. 45 000 og regner skatten for enslig
skattyter uten forsorgelsesbyrde (skatteklasse 1) og for .fellesliknede ekte-
feller og enslige forsorgere (skatteklass:e 2).

	

Klasse 1	 Klasse 2
I. Kommuneskatt:	 Kr.	 Kr.

21,3 pst. av skattbar inntekt, dvs.
av antatt inntekt kr. 45 00► ±
skattefritt fradrag kr. 4 000 i
kl. 1 og kr. 8 000 i kl. 2 	  8 733	 7 881

II. Fellesskatt:
1,7 pst. av skattbar inntekt, dvs.
av antatt in.ntekt kr. 45 000 +.
skattefritt fradrag kr. 4 000 i
kl. 1 og kr. 8 000 i kl. 2 	  697	 629

III. Swrskatt til utviklingshjelp:
1,3 pst. av skattbar inntekt. dvs.
av antatt inntekt kr. 45 000 ±
skattefritt fradrag kr. 4 000 1
kl. 1 og kr. 8 000 1 kl. 2 	  533	 481

(Disse skattene regnes. av samme
grunnlag. For a forenkle regnearbeidet
kunne de beregnes under ett, silk: 21,3 pst.
+ 1,7 pst. + 1,3 pst. = 24,3 pst.
av skattbar inntekt, dvs. av kr. 45 000 -÷-
kr. 4 000 i kl. 1 og av kr. 45 000

kr. 8 000 i kl. 2.)
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Klasse 1 Klasse 2
kr.	 kr.

IV. Statsskatt :
Kl. 1	 Ki. 2

0 pst. av kr. 18 000 = kr. 	 0 0 pst av kr. 27 000 = kr. 0
5 pst. av kr. 12 000 = kr. 600 5 pst. av kr. 18 000 = kr. 900

15 pst. av kr. 15 000 = kr. 2 250

I alt	 kr. 45 000 kr. 2 850	 kr. 45 000 kr. 900	 2 850	 900

Samlet skatt : I + II + III + IV 	  kr. 12 813	 9 891

Hvis skattyterne har rett til oppgjorsfradrag (jfr. punkt B.4. foran), vil
skatten veld den endelige likningen lavere enn beregningene ovenfor
wiser. Med et oppgjorsfradrag pA, kr. 600 blir skatten i eksemplene redusert
med:

I klasse 1: 21,13 pst. + 1,7 + 1,3 pst. + 15 pst.
39,3 pst. av kr. 600, som er lik kr. 236.

I klasse 2: 21,3 pst. + 1,7 pst. + 1,3 pst. + 5 pst. =
29,3 pst. av kr. 60,0 i, som lilt kr. 176.

Hvis skattyteren forsorger barn, vil han ha rett til barnetrygd, forsorger-
stonad eller srfradrag i inntekten (jfr. punkt D foran) . For fellesliknede
ektefeller med antatt inntekt kr. 45 000 og eksempelvis 2 forsorgede barn,
vil de skattemessige konsekvenser av henholdsvis barnetrygd, forsorgersto-
nad og seerfradrag bli :

(1) Barnetrygd for 2 barn :
Inntektsskatt i alt i klasse 2 	  kr. 9 891
Barnetrygd (kr. 550 + kr. 1 650) 	  » 2 200

Nettoskatt	 kr. 7 691

(ii) Forsorgerstonad for 2 barn:
Inntektsskatt i alt i klasse 2   kr. 9 891
Full forsorgerstonad (kr. 700 + kr. 800)   »	 1 500

Nettoskatt 	  kr. 8 391

(iii) Srfradrag for 2 barn :
Inntektsskatt i alt i klasse 2 	  kr. 9 891
Skattelette som folge av fullt smrfradragi 	  » 1 465

Nettoskatt   kr. 8 425

1 Antatt inntekt blir redusert med kr. 5 000. Skatten blir m.a.o. redusert med:
21,3 pst. + 1,7 pst. + 1,3 pst. + 5 pst. = 29,3 pst. av kr. 5 000, som er lik kr. 1 465.
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Pa grurmlag av beregni.ngene ovenfor kan vi regne gjennornsnittlig skatte-
present — dvs. samlet skatt i present av antatt inntekt iog marginal skatte-
present — dvs. skatt av «sister» 100 kroners inntekt — for skattytere med
antatt inntekt kr. 45 000i skatteklasse 1 og 2 og for i'fellesliknede ektefeller
med forsorgede barn. 1

	

Gjennomsn.-	 Marginal-
skatt	 skatt

Skatteklasse 1   28,5 pst.	 39,3 pst.
2 	  22,0 »	 29,3 »

	

Fellesliknede ektefeller med barnetrygd for 2 barn .. 17,1 » 	 29,3 »
>> forsorgerstonad for

	

2 barn   18,6 »	 29,3 »
Fellesliknede ektefeller med srfradrag for 2 barn	 18,7 »	 29,3 »

Pa side 1015 har vi tatt inn en grafisk framstilling som viser hvordan skatten
varierer med inntekten for skatteklassene 1 og 2 og for fellesliknede ekte-
feller med barnetrygd for to barn. De nederste 'kurvene; visor samlet skatt i
present av antatt inntekt. Pa alle inntektstrinn er denne gjennomsnittlige
skatteprosent lavere i skatteklasse 2 enn i klasse 1, og den synker med
stigende antall forsorgede barn. Men forskjellen i gjennomsnittlig skatte-
prosent mellom disse ulike skattytergrupper Mir relativt mindre jo hoyere
en kommer opp inntekt. De everste kurvene riser marginale skatteprosen-
ter. Disse kurvene har en «trappetrinn»-form sorn folge av statsskattesatsenes
utforming. Pa de fleste inntektstrinn er den marginale .skatteprosent hoyere
i klasse 1 enn i klasse 2. Marginalskatten er den samme pa alle inntektstrinn
for fellesliknede ektefeller uten barn (skatteklasse 2) og for fellesliknede
ektefeller med barnetrygd for to barn.

1 Prosentene regnes slik, eksempelvis for skatteklasse 1: Gjennomsnittlig
12 813

skatteprosent:   x 100 = 28,5 pst.
45 000

Marginal skatteprosent: Sum av skattesatser pa overste inntektstrinn: (21,3 +
1,7 + 1,3 + 15) pst. = 29,3 pst,
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Intektsskatter i prosent av antatt inntekt og margi-
nale skatteprosenter 1974. (Eksklusive trygdeavgif-
t e r. )

Ps t.

Marginalskaffen i klasse I -
og klasse 2 og 4 	

40

20

60

40 -!

20H

0

- 60

--20

7. Den kommunale formuesskatt.

Formuesskatten til kommunen blir i likhet med inntektsskatten, til kom-
munen liknet ut etter en fast prosent av s k a t t b a r formue. Den skattbare
formuen er lik antatt formue (nettoformuen) redusert med eventuelt skatte-
fritt fradrag. Skattesatsen og det skattefrie fradraget fastsettes i lovs form
og er tact inn skattelovene for landet og byene (i henholdsvis §§ 72 og 79 i
skattelov for landet og §§ 65 .og 72 i skattelov for byene).

Etter lovene har kommunestyret adgang til a fastsette den skattore
som skal brukes ved utlikningen, men satsen ma ikke utgjore mer enn 1 pro-
sent og ikke mindre enn 0,4 prosent. I praksis nytter alle kommunene maksi-
malsatsen. Skattytere som har krav pa skattefritt klassefradrag ved den
kommunale inntektslikningen, skal ha et skattefritt fradrag i formuen ph kr.
40 000 og dette fradraget er det samme i klasse 1 og 2.
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8. Formuesskatt til staten.

Formuesskatten til staten blir beregnet av den skattbare formuen etter
en progressiv skattetabell. Den skattbare formuen er lik antatt formue minus
skattefritt formuesfradrag. I Stortingets arlige statsskattevedtak fastsettes
de skattefrie formuesfradrag og skattesatsene. For hret 1974 beregnes for-
muesskatten ph, den del av den skattepliktiges samlede antatte formue som
overstiger kr. 75 000 i klasse 0 ,og 1 og kr. 100 000 i klasse 2, og det nyttes
folgende siatser:

0,4 pst. av de forste kr. 100 0,0'0
0,8 »	 » » neste » 150 000
1,2 »	 » »	 »	 » 250, 000
1,6 » » det overskytende belop (dvs. av den del av antatt formue som
overstiger kr. 575 000 i Masse 0 og 1 og kr. 600,000 i klasse 2.)

De skattefrie formuesfradrag og skattesatsene kan «omskrives» til en slik
tabell:

Skattesatser og progresjonstrinn ved utskriving av
forskott pa formuesskatt til staten for 1974.

Skatteklasse
Skatteprosent

0 og 1 2

0 inntil —	 75 000 inntil — 100 000
0,4 75 001 — 175 000 100 001 — 200 000
0,8 175 001 — 325 000 200 001 — 350 000
1,2 325 001 — 575 000 350 001 — 600 000
1,6 575 001 og hoyere 600 001 og hoyere

9. Beregning av samlede fdrmuesskatter.

Med utgangspunkt i ,skattyterens antatte formue og skattelklasse (jfr.
punktene C og D i dette kapitlet) beregnes samlet formuesskatt pa basis av
de formuesskattesatser som gjelder for inntektsaret. Ved hjelp av et par
regneeksempler skal vi vise framgangsmaten.

Vi gar ut fra en antatt formue pa kr. 200 000 for enslig skattyter uten for-
sorgelsesbyrde (skatteklasse 1) og for ektefeller og enslige forsorgere (skatte-
klasse 2).

Klasse 1 Klasse 2
kr.	 kr.

I. Kommun.eskatt :
1 pst. av skattbar formue, dvs. av antatt formue kr. 200 000

skattefritt fradrag kr. 40 000 	 1 600	 1 600
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IL Statsskatt:
Kl. 1	 Kl. 2

0 pst. av kr. 75 000 = kr. 0 0 pst. av kr. 100 000 = kr. 0
0,4 » av kr. 100 000 = kr. 400 0,4 » av kr. 100 000 = kr. 400
0,8 » av kr. 25 000 kr. 200

I alt	 kr. 200 000 kr. 600	 kr. 200 000 kr. 400	 600	 400

Samlet skatt: I + II 	  kr.	 2 200	 2 000

Nedenfor har vi tatt inn en tabell som viser hvordan formuesskatten varie-
rer med formuen foriskatteklassene 1 og 2. De to forste kolonnene viser gjen-
nomsnittlige formuesskatter - dvs. samlet formuesskatt i prosent av an-
tatt formue - og kolonne 3 og 4 viser marginale formuesskatter - dvs.
formuesskatt av «siste» 100 kroners formue.

Tabell 13. Samlede formuesskatter i prosent av nettoformuen og
marginale formuesskatteprosenter. 1974.
Total net wealth taxes as percentage of net wealth and marginal net
wealth tax rates. 1974.

Nettoformue
Gjen.nomsnittsskatt Marginalskatt

Klasse 1 Klasse 2

-

Klasse 1 Klasse 2

Kr. Prosent
50 000 	 0,2 0,2 1,0 1,0

100 000 	 0,7 0,6 1,4 1,0
150 000 	 0,9 0,9 1,4 1,4
250 000 	 1,2 1,2 1,8 1,8
500 000 	 1,7 1,6 2,2 2,2
750 000 	 1,9 1,9 2,6 2,6

1 000 000 	 2,1 2,1 2,6 2,6

10. Begrensning av de samlede inntekts- og formuesskatter.

I de Adige statsskattevedtakene har det tradisjonelt vrt tatt inn en regel
om begrensning av de samlede skatter pa inntekt og formue for personlige
skattytere. Begrensningsregelen, som har hatt forskjellig utforming i de
enkelte ar, har med virkning fra og med inntektsAret 1973 utgatt av stats-
skattevedtaket. Let slate caret det ble praktisert en begrensning av de samlede
skatter pa inntekt og formue, hadde regelen folgende innhold: Hvis summers av :
- inntekts- og formuesskatter til stater og kommunen,
- fellesskatt til Skattefordelingsfondet,
- smrskatt til utviklingshjelp,
- pensjonsdelen av medlemsavgiften til folketrygden (etter dionnsmot-

takersatsen»)
oversteg 180 prosent av den antatte inntekt ved statsskattelikningen, skulle
den ordinre inntektsskatten til staten, og om nodvendig ogsa formuesskatten
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til staten, nedsettes .slik at grensebelopet ikke ble overskredet. Formuesskat-
ten kunne imidlertid ikke bli redusert til et lavere belop enn skatten av halve
formuen. 1

F. Innbetaling av skattene.

Den nagjeldende betalingsordningen for inntekts- og formueskattene ble
innfort med virkning fra 1. januar 1957. Den omleggingen som da ble gjen-
nomfort, var saerlig radikal for personlige skattytere. Fra 1967 omfatter
ordningen ogsh avgiftene til folketrygden; den medlemsavgiften som de tryg-
dede skal betale, og 'som fra 1. januar 1971 — foruten pensjonsdelen — ogsa
omfatter sykedelen av medlemsavgiften til folketrygden, er innpasset i skatte-
betalingsordningen for personlige skattytere.

Lovreglene om gjeldende betalingsordninger finner en i «Lov om betaling
og innkreving av skatt» av 21. november 1952 med Is:mere endringer. Loven
gir hovedprinsippene. Med hjemm.el i loven er det fastsatt et stort antall ut-
fyllende regler. Skattebetalingsordningen gar ut ph at skattyteren i lopet
av inntektsfiret forskottsvis skal innbetale et belop som stort sett dekker den
endelige skatten pa inntekt som er opptjent i vedkommende ar. Ordningen
forutsetter m.a.o. at 'skatten blir beregnet for utlikningsgrunnlaget er kjent.
Dette problemet er lost forskjellig for lonnsinntekt og liknende godtgjorelser
og for annen inntekt (og formue. Vi skal nedenfor gjennomga de viktigste
reglene for disse 'forskottsordningene.

1. Forskottstrekk. Skatt av lonnsinntekt og liknende godtg jorelser.

Forskottsskatt av lonnsinntekt betales ved at arbeidsgiveren foretar f o r-
s k ottstrekk ved utbetaling av lonn og annen godtgjorelse for arbeid i
tjeneste samt i pensioner og liknende ytelser nar utbetalingen har sammen-
heng med et tidligere tjenesteforhold. Med visse unntak skal ,ogsh godtgjorel-
se for arbeid og oppdrag utenfor tjenesteforhold vmre gjenstand for forskotts-
trekk, forutsatt at utforelsen av oppdraget ikke skjer som ledd i selvstendig
nEeringsvirksomhet. Videre skal det foretas forskottstrekk i skattepliktige
utbetalinger fra offentlige trygdeinnretninger og i en rekke lovbestemte
trygdeytelser. De skatter som er trukket for de to foreghende mäneder, skal
arbeidsgiveren eller den som utbetaler godtgjorelsen, sende inn til den kom-
munale skatteoppkrever hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. sep-
tember og 15. november.

Den. som utbetaler lonn og andre trekkpliktige godtgjorelser, skal nor-
malt beregne forskottstrekket ph grunnlag av et skattekort som den sk.atte-

1 I statsskattevedtaket for inntekts&ret 1974 er det tatt inn en bestemmelse om
begrensning av de samlede inntekts- og formuesskatter til 90 prosent av antatt
inntekt ved statsskattelikningen. Sykedelen av medlemsavgiften til folketrygden
regnes da ogsa. med.
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pliktige leverer og som er skrevet ut av likningskontoret. Trekket skal be-
regnes av det sakalte trekkgrunnlaget. Som hovedregel er dette det brutto-
belop som betales ut. Inntektsk.omponentene i trekkgrunnlaget svarer stort
sett til skattepliktig lonnsinntekt iog liknende godtgjorelser som ifolge
skatteloven.e regnes; sum skattepliktig inntekt.

Nar likningskontoret skriver ut skattekort, er det flere faktorer som ma tas
i betraktning for at skattetrekket sh vidt mulig s.kal svare til den endelige
skatten. Forst og fremst ma det tas hensyn til de 'skatte- og trygdeavgifts-
satser som Stortinget og kommunestyrene har vedtatt forut for inntektshret,
og som normalt vil bli gjeldende ogsh ved den etterfolgende likning for dette
aret. Videre tas det hensyn til om skattyteren ventes a ha inntekter som vari-
erer sterkt i lopet av aret, til ekstra fradrags- eller inntektsposter som liknings-
myndighetene har kjennskap til at skattyteren har, samt til andre forhold
som har betydning for skattens storrelse. Disse forhold har innvirknin.g
blant annet pa hvilken type skattekort 'som den enkelte skattyter far utlevert
fra likningskontoret. Det er tre slags skattekort:

- tabellkort
- prosentkort
- frikort

Etter hovedregelen skal det brukes tabellk or t. I slike tilfelle er det
oppgitt et tabellnummer pa skattekortet. Sammen med skattekortet folger en
trekktabell som tilsvarer det oppgitte tabellnummer. Tabellnummeret er fi-
resifret. Forste siffer angir trekkaret, annet siffer den kommunale skatte-
prosent, tredje siffer skattyterens skatteklasse og siste siffer hvor (stort inn-
tektsfradrag eller -tillegg som er innarbeidd i vedkommende tabell. Denne
trekktabell skal arbeidsgiveren eller den som utbetaler godtgjorelsen, bruke
nar han beregner skattetrekket.

Av trekktabellen kan en direkte lose det kronebelopet som skal trekkes,
nar trekkgrunnlaget er kjent. Trekktabellen inneholder fire tabeller avpas-
set otter utbetalingsperioden (manedstabell, 14-dagers tabell, uketabell og
tabeller som brukes nar utbetalingen. gjelder henholdsvis 1, 2, 3 eller 4 'dager).
Ved beregning av trek.kbelopene er det tatt utgangspunkt i den arsinntekt
som svarer til utbetalingen i vedkommende periode. Trekkbelopet for en
periode er en kommet fram til ved a dele skatten av firsinntekten pa antall
trekkpliktige utbetalingsperioder. Lonnstakere med manedslonn er fritatt for
skattetrekk lonn for en maned i ferietiden om sommeren og for en halv
maned for Jul. Andre lonnstakere er fritatt for trekk i 4 uker om sommeren
og 2 uker for jul. Pensjonister er fritatt for trekk i pensjonen i hele desem-
ber. Til gjengjeld er de ikke fritatt for trekk i ferietiden. om sommeren.

Fcrdi trekktabellene skal vare innrettet silk at de .skattebelopene som blir
truk.krt i lopet av aret, i storst mulig utstrekning skal svare	 de samlede
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er det ved utarbeiding av tabellene foruten skattesatsene tatt hensyn
til klassefradrag og minstefradrag (men ikke til oppgjorsfradraget). Det er
dessuten laget tabeller der det er innarbeidd inntektsfradrag utover minste-
fradraget i trinn a kr. 1 000 opp til kr. 7 000. Videre er det utarbeidd to tabel-
ler "fled inntektstillegg pa henholdsvis kr. 1 000 og kr. 2 000. Dette gjor det
mulig a bruke tabelltrekk ogsa for personer som har store fradrag utover
minstefradraget og for personer som har annen inntekt f.eks. renteinntekter
og inntekt av egen bolig — og formue.

Pordelen med tabelltrekk er at skattebelopet til en viss grad automatisk
blir tilpasset ethvert inntektsniva. En trenger altsa ikke pa forhand a ansla,
arsinntekten. Tabelltrekk egner seg swrlig ,nar skattyteren far utbetalt lonnen
regelmessig og lonnens 'storrelse ikke skifter vesentlig fra periode til periode.
Store svingninger kan fore til at summen av trekkbelopene avviker fra skat-
ten av arslonnen. Grunnen til dette er progresjonen i skatten. (En fordobling av
trekkgrunnlaget fro, en periode til en annen gir mer enn det dobbelte i skatt.)

Arsaken til at lonnsinntekten svinger over firet, kan va.re at lonnsmottakeren
far utbetalt smrlige tillegg til den ordinre loan (akkordoverskott, overtids-
godtgjorelse, gratialer etc.). Disuse tilleggene tren.ger ikke falle j;amt over
aret. Videre kan skattyteren ha biinntekter fra en annen arbeidsgiver. Arbeids-
giverne kan ikke da lase av trekket fra to forskjellige tabeller. Det vine fore
til dobbeltregning av inntektsfradragene. Skattyteren kan derf or bare fa ett
tabellkort. Tabellkortet har imidlertid ogsa en talong hvor det er oppfort en
prosentsats. Denne satsen skal brukes ved trekk i visse tilleggsutbetalin.ger
og biinntekter. Prosenten blir fastsatt ut fra de skattesatser som gjelder for
inntekter .som kommer pa toppen av den ordinre arsinntekten (margi-
nalskatten). Denne framgangsmaten forutsetter at likningskontorene anslar
arsinntekten pa forhand. Marginalskatten er konstant bare innenfor visse
greaser, anslaget blir blant ,annet derfor ikke helt noyaktig.

I noen tilfelle vii tabelltrekk fore til sa stor forskjell mellom forskott og
utliknet skatt at tabelltrekk ikke kan nyttes. Trekket her da beregnes etter
en viss prosent av hele utbetalingen, og skattyteren far utlevert et p r o -
sentk or t. Nar prosentsatsien skal fastsettes, ma likningskontorene an-
sla den framtidige skattepliktige arsinntekten .og beregne den gjennomsnitt-
lige Det blir tatt hensyn til de lon,ningsperioder som, er fri-
tatt for skattetrekk og til at trekkgrunnlaget ikke uteri videre faller sammen
med (skattepliktig inntekt. Hvor godt prosenttrekket skal treffe, blir helt av-
hen,gig av likningskontorenes anslag.

Prosenttrekk er aktuelt f.eks. hvis skattyteren har saerlig store fradrags-
poster utover minstefradraget og andre fradrag som er innarbeidd i trekkta-
bellene. Nar fellesliknede ektefeller begge har inntekt og skal ha forholds-



111

messig fordeling av forskottstrekket, kan det ogsA v.Tre hensiktsmessig med
prosentkort, ,fordi det med tabelltrekk k.an vre vanskelig a fa, samsvar mellom
forskottstrekk og endelig .skatt. En lonnstaker med formue og inntekt uten-
om lonnsinntekten kan fa prosentkort med forhoyd trekkprosent. Det betyr
at det i lonnen ogsa blir trukket formuesskatt og skatt av annen, inntekt. En
annen mate A ga fram pa er 'a trekke av lonnsinntekten etter en siTrskilt pro-
sent og betale forskottsskatt av resten av inntekten (se nedenfor).

F r i k o r t kan skrives ut for skattytere som apenbart ikke vil fa sa stor
samlet inntekt at den vil fore til inntektsiskatt (eller medlemsavgift til
folketrygden) ved likningen.

Lonnstakere som av en eller annen grunn ikke har levert skattekort, blir
trukket for 40 prosent av utbetalt godtgjorelse. Forskottstrekk i pensjons-
og trygdeytels ,er skal i slike tilfeller foretas med 30 prosent.

2. Forskottsskatt. Skatt av annen inntekt og formue.

Personlige skattytere med annen inntekt eller med formue skal .ogsa nor-
malt betale skatt av inntekt samme fir som, inntekten er opptjent. Deane for-
skottsskatten 'skal skattyteren selv betaleee inn til den kommunale skatteopp-
krever i lopet av inntektshret. For innte,ktsarets begynnelse far skattyteren
tilsendt en iforskottss,katteseddel fra likningskontoret. Av iskatteseddelen gar
det fram hvor mye skatt som ,skal betales i hver av de fastsatte betalings-
terminer. Etter hovedregelen forfaller Iskatten til betaling fire like store ter-
miner den 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november i inntektsfiret.

Likningskontorene skriver i alminnelighet ut forskottsskatten pa grunn-
lag av inntekten og formuen ved siste likning. Men det er adgang til a en.dre
dette grunnlaget, enten pa grunn av den alminnelige konjunkturutvikling
eller fordi individuelle forhold tilsier en endring. Bare liknings;nemn.da k.an
vedta et generelt tillegg eller fradrag for en hel ervervsgruppe. Vedtaket
ma godkjennes av fylkesskattestyret. Fylkesskattestyret kan ogsa pa eget
intitiativ gi palegg om endring av forskottsgrunnlaget.

Skattyteren kan etter eget valg betale en hoyere forskottsskatt enn det
som er fastsatt av likningskontoret, nar han antar gat den utskrevne for-
skottsskatt er utilstrekkelig til a dekko den skatt som vil bli fastsatt ved den

,endelige likningen. Dette sakalte tilleggsforskott kan betales ogsa etter ut-
lopet av inntektsfiret, men ikke senere enn 1. april i 'det fir likningen foretas.

3. Endelig oppg jor.

Ved utgangen av inntektsfiret skal bade lonnsmottakere og andre person-
lige skattytere sende inn selvangivelse. Pa grunnlag av selvangivelsen fast-
setter likuingsmyndighetene den endelige skatten ved vanlig likning. For-
skottstrekk eller forskottsskatt blir avregnet i den utliknede skatten.
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Har skattyteren pa forhand betalt mindre enn utliknet skatt, ma det mang-
lende innbetales som restskatt. Restskatt under kr. 100 blir ikke innkrevd.
Skattytere med ,forskottsskatt er selv til en viss grad ansvarlig for at for-
skottsskatten ikke avviker vesentlig fra utliknet skatt. Utgjor restskatten
mer enn kr. 2 000, skal det betales 5 prosent rente av belopet. Regelen om
rentebelastning gjelder ikke for skattytere som bare har forskottstrekk.

Utgjor ifors.kottss.katten eller -trek.ket mer enn det !skattebelop som blir
utliknet, blir for►kjellen refundert. Den skattepliktige har ikke krav pa a fa
refundert 1° ,00p pa under kr. 20. Skattyteren far renter av det belop som
refunderes. Ved tilba.kebetalin.g av utskrevet forskottsskatt som er innbetalt
innen utgangen av inntektsäret, og av forskottstrekk er rentesatsen 6 pro-
sent. For tilbakebetalt tilleggsforskott og utskrevet forskottsskatt som er
betalt inn senest '1. april i aret etter inntektsaret, er satsen 3 prosent. Det
blir ytt en ytterligere rentegodtgjorelse hvis tilbakebetalingen finner sted
senere enn 6 ulcer etter at skattelistene er kunngjort. Denne rentesats.en er
1/2 prosent av belopet for hoer maned eller del av maned fra kunngjoringen
til tilbakebetalingen skjer.

Sam nevnt tidligere, er det med virkning forste gang ved likningen for
1974 innfort at sp ,esielt fradrag — ,oppgjorsfradrag — i lonnsinntekt, pen-
sjoner o.l. Det skal ikke ta,s hensyn. til dette fradraget ved beregning av for-
skottstrekket. Fradraget vil derfor bidra til at flere skattytere far tilgodebe-
lop ved avregningsoppgjoret og at restskattene reduseres.

Fordeling av skatten mellom scat, kommune, Skattefordelingsfond og
try g de f orvaltning

Forskottss.katten og forskottstrekket blir betalt til den kommunale skatte-
oppkreveren i an samlet sum. Skatteoppkreveren vet ikke hvilken andel som
er statsskatt, kommuneskatt, fellesskatt til Skattefordelingsfondet, swrskatt
til utviklingshjelp eller folketrygdavgift. Det er derfor nodvendig med at fore-
lopig fordelingsoppgjor mellom de alike offentlige etatene. Et slikt oppgjor
skal 1 alminnelighet skje pa grunnlag av resultatet ved siste likning. Finans-
departementet kan fastsette en annen ffordelingsnorm dersom skattesatsene
er endret eller andre arsaker tiger det. Det endelige ,oppgjor skjer forst etter
at likningsresultatet for vedkomme:nde ar foreligger.

Kapittel 6. Skattlegging av selskaper og institusjoner.

Nar det gjelder o m f a n g e t av ;skatteplikten, slay skattelovene for landet
og byene generelt fast at alle selskaper og institusjoner med selvstendig
styre .som er hjemmehorende i Norge er pliktige til a betale skatt av for-



113

mue og inntekt. Selskaper og institusjoner blir i alminnelighet an:sett a were
hjemmehorende her dersom hovedikontoret ligger Norge eller dersom ledel-
sen foregar ifra et kontor her i landet. Diet finnes likevel endel unntak fra
denne hovedregelen. Selskaper og institusjoner som ikke har ervery til formal,
f.eks. politiske foreninger, ,naerings- ,og arbeiderorganisasjoner, kirkesa.m-
funn og sosiale organisasjoner, er ikke skattepliktige; slike institusjoner
skal likevel skattlegges for eventuell okonomisk virksomhet som ligger uten-
for deres ,egentlige oppgaver. Norges, Brannkasse og gjensidige brann- og
husdyrforsikringsselskaper som har planer godkjent av Kongen, er fritatt for
skatt. Det samme gjelder bi.a. gjensidige sjoforsikringsselskaper Isom ikke
tegner heyere forsikring pa en kjoi enn 300 000 kroner.

Offentlige institusjoner har en meget begrenset skatteplikt, Staten og dens
eiendommer, offentlige innretninger og fond blir saledes Ikke, palagt inn-
tekts- og formuesskatt. Det Jsamme gjelder Norges Bank, statsbankene og
de fleste andre offentlige og halvoffentlige kredittinstitusjoner. De bedrifter
som realiteten eies av staten, men som, formen er organisert Isom egne
aksjeselskaper, skattlegges pa vanlig mate, dersom de ikke ved srskilt be-
stemmelse er fritatt for 'skattlegging. Statsskoger, fabrikker og andre statlige
anlegg som drives for a 'skaffe , staten naeringsinntekt, ier heller ikke fritatt for
skatteplikt. Neeringsdrift som tar sikte pa a delkke allmenne behov, f.eks.
virksomheten ved veivesenet, jernbanene, telegraf ,og kringkasting, er deri-
mot skattefri.

Fylkes-, herreds- og bykommunene er skattefrie for aneringsdrift innen
kommunenes eget omrade. Inntekt av og formue i kommunal nTringsdrift i
andre kommuner kan derimot i de fleste tilfelle skattlegges i den kommune
hvor naeringsdriften foregar. Kommunene er fritatt for skatt til staten.

Inntekt og formue has selskaper og institusjoner kan en.ten skattlegges ved
at inntekten og formuen blir fordelt pa de enkelte interesserte eiere/niedlem-
mer, eller ved at selskapet blir betraktet som et selvstendig s k a t t esub-
j e k t. I praksis er losningen avhengig av organisasjonsformen. Stort sett
er det slik at selskapet blir betraktet som selvstendig skattesubjekt eller
skattyterenhet nar det otter alminnelig ,n.orsk rett opptrer som ,eget retts-
subjekt. Hovedkriteriet en gjeldsansvaret. Nar interessentene i et selskap er
solidarisk ansvarlige for gjelden, blir in.ntekten ,og formuen fordelt og, skatt-
lagt pa medlemmenes hand. Selskaper med deltakere som har begrenset gjelds-
ansvar, blir derimot betraktet ,som selvste,ndige skattesubjekter.

S k a t t e g r u n n 1 a g e t (antatt inntekt og 'formue) for selskaper og
institusjoner blir med bestemte viktige unntak fastsatt otter de samme
region som gjelder for regnskapspliktige personer. ved kommuneskattelik,-
ningen blir det for selskaper i alminnelighet anvendt de samme skatt e-
sat s e r som gjelder for skattepliktige personer i vedkommende kommune.

S — Skattesystemet



114

Ogsa ved utlikning av fellesskatt til Skattefordelingsfondet anvendes samme
sats som for personlige inntektstakere. Srskatten til utviklingshjelp utliknes
etter ,en .sacs pa 1,3 prosent uavhengig av inntektens storrelse. Selskaper far
imidlertid ikke skattefrie klassefradrag i den antatte inntekten, dvs. de blir
liknet i skatteklasse 0. Den viktigste forskjellen mellom selskaper og institu-
sjoner pa den en.e side og iandre skattytere pa den an:nen side gjelder
statsskattesatsene som fastsettes i de arlige statsskattevedttak.
Vedtaket inneholder spesielle skattesatser for folgende grupper av (innen-
landske) skattytere:

- aksjeselskaper og selskaper som er likestilt med disse,
— forbruks- ,og innkjopsforeninger,
— sparebanker og gjensidige skadeforsikringsselskaper,
- boligselskaper,
- andre skattepliktige.

I den folgende framstiiling vil vi omtale bare de viktigste swrreglene som
skiller ,selskapene fra personlige !skattytere. For a fa en samlet oversikt over
skattleggingen av selskaper er det derfor nodvendig a lese ogsa deler av
foregaende kapittel.

A. Aksjeselskaper.

Loy am aksjeselskaper av 19 157 inneholder regler om hvordan slike sel-
skaper skal lorganiseres. Bl.a. skal selskapet ha mink tre aksjonwrer, innsky-
terne skal ha begrenset ansvar for gjelden, og selskapet skal ledes av et selv-
stendig styre. Er formforskriftene etter aksjeselskapslovene oppfylt, vil
selskapet i alminnelighet ogsa bli anerkjent som 'aksjeselskap i skatteretts-
lig forstand. Likningsmyndighetene kan i unntakstilfelle se bort fra form-
forskriftene.

Skattelovene for landet og byene inneholder spesielle paragrafer som be-
handler aksjeselskapene. Disse reglene avviker ikke vesentlig fra reglene for
personlig naeringsdrivende. Skattleggingen av aksjeselskaper er ellers regu-
lert ved «Lov om !srregler for skattlegging ,av aksjeselskaper og aksjonTrem
av 19. juni 1969. Likestilt med aksjeselskaper etter denne loven er selskaper
og andre sammenslutninger der medlemmene har delt eller pa annen mate
begrenset ansvar.

Sam nevnt i foregaende kapittel, blir utbytte av aiksjer regnet som skatte-
pliktig inntekt hos aksjonmrene bare ved statsskattelikningenl. Dette gjelder
ogsa nar iaksjene eies av et annet aksjeselskap og dermed likestilte selskaper.

1 Utbytte av aksjer i selskaper som er fritatt for skatt, ma det derimot ogsä
betales kommuneskatt ay.
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Til gjengjeld kan selskapene ved utlikning av inntektsskatt til ,staten kreve
fradrag i inntekten for aksjeutbytte som deles ut av hrets overskott. Selska-
pene kan ved 'statsskattelikningen ogsa, kreve fradrag for aysetninger til
fond for severe utdeling av utbytte (utbyttereguleringsfond). Fradrag for
slik aysetning kan for det enkelte 'dr ikke overstige 1 prosent av aksjekapi-
talen pluss reservefond ved regnskapshrets begynnelse. Videre kan slikt fra-
drag bare innrommes dersom det for samme fir ogsa, faktisk foretas en ut-
deling av utbytte. Nar utbytte blir delt ut fra utbyttereguleringsfond som
det er gitt fradrag for, blir det ikke gitt fradrag ved selve utdelingen. Av-
setninger som ikke er delt ut i lopet av de forste fern arene etter at ayset-
ningen ble foretatt, ma tilbakefores og blir da a skattlegge som inntekt ved
statsskattelikningen for det ar tilbakeforingen skjer.

Regelen om skattlegging av selskapers overskott innebmrer at utlikningen
av den kommunale inntektsiskatt, fellesskatten til Skattefordelingsfondet og
srskatten til utviklingshjelp bare skjer pa selskapenes hand (og av hele
overskottet) etter samme skattesatser som for personlige skattytere, men
uten klassefradrag. Ved statsskattelikningen skal den del av overskottet som
ikke blir delt ut eller aysatt skattefritt til utbyttereguleringsfond, skattlegges
hos selskapet, mens utdelt utbytte skattlegges hos aksjonrene — ogsa, nar
aksjene eies av et annet selskap. For den del av overskottet som skattlegges
pa selskapets hand, anvendes en ,sats pa 26,5 prosent.

Aksjeselskaper og seiskaper som er likestilt med disse, er fritatt for for-
muesskatt til kommunene. De skal derimot betale formuesskatt til staten
etter en cats pa 0,7 prosent av nettoformuen. Aksjeeierne betaler formues-
skatt av aksjene bade til staten og kommunene. Et aksjeselskap som eier
aksjer i et annet selskap, skal derimot ikke svare formuesskatt av disse 'aksjer.
Denne bestemmelsen er tatt inn for a unngh kjedeskattlegging av de verdier
aksjene representerer.

Vi har hittil behandlet de generelle hovedregler for aksjeselskaper. For
visse selskaper er det innfort smrregler. Disse er ofte begrunnet ut fra
spesielle forhold i en nmring eller ut fra det formal selskapet har. Vi skal ne-
denfor nevne de viktigste smrreglene.

Smrlige regler for rederi-, fangst- og bergingssel-
skaper 1 )

De viktigste smrregler for disse nmringer omfatter:

- reglene for apnings- og overprisayskrivninger,
- reglene om skattefrie aysetninger etter distriktsutbyggingsloven,

!smrskilte fondsaysetningsordninger,

1 De reglene som omtales her, gjelder ogsa, nttr skipene eies av personer. Fordi
selskapsformuen dominerer, har vi valgt a behandle reglene her.
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— vilkArene for skattefritak av salgs- og erstatn:ingsgevinster,
verdsetting av realkapital.

Reglene for apningsayskrivning pa skip (og fly) atskiller seg fra de reg-
ler som gjelder generelt, ved at verdigrunnlaget er hele kostprisen uten
reduksjon av kr. 500 000. Apningsayskrivninger i nmringen kan derfor nyttes
uten, hensyn til istorrelsen av skipsinvesteringene. Det belop som arlig kan
ayskrives, er begrenset til 5.0 prosent av nettonmringsinntekt av virksomheten
som reder, skipsmegler eller skipsdisponent, av bergingsvirksomhet, fiske,
fangst eller luftfart. Avskrivningsperioder strekker seg fra og med det aret
da forste avdrag pa kjopesummen betales til og med &A. femte Aret etterat
skipet er tatt i bruk. Samlet fradrag for apningsayskrivninger er begrenset
til 25 prosent av ayskrivningsgrunnlaget, dvs. av kostprisen uten noen reduk-
sjon pa ikr. 500 000.

Fradrag i inntekten for overprisayskrivning for nringsdrivende i Nord-
Norge pa driftsmidler som brukes under utovelse av nmring i denne lands-
delen, kan /far det gjelder skip, bare skje med samtykke av Finansdeparte-
mentet. Slikt samtykke kan bare gis, for skip ,som hexer hjemme I Nord-Norge.
Som skip regnes i ,denne forbindelse rogsh fiskebater og fan.gstskuter.

Med hjemmel i loven om sr1ige skatteregler til fremme av distriktsutbyg-
gingen er det bestemt at skattefrie aysetninger til fond for ,senere investe-
ringer i utbyggingsomrâder ikke kan brukes til investeringer i skip eller annet
fartoy uten samtykke av Finansdepartementet. Departementets 'samtykke er
imidlertid ikke nodvendig for investering i fartoy som skal brukes under
fiske eller fangst.

Reparasjons- og vedlikeholdskostnadene pa skip loper i regelen ikke pa med
like store belop hvert hr. En stor del av reparasjonen.e blir foretatt samtidig
med kla:ssifisering og kjeleettersyn. Klassifisering er pabudt I sjofartslovgiv-
ningen og skjer vanligvis med fire ars mellomrom. Disse forhold tar skatte-
loven hensyn til ved at eieren kan kreve fradrag i inntekten for aysetninger
til klassifikasjon.s- og kjelefond. Det samme gjelder aysetninger til assuran-
sefond. Avsetningene ma ikke overstige et rimelig mai, dvs. de ma svare til
den arlige andelen av ventede utgifter. Nar utgiftene faktisk Wolper, blir det
ikke gitt fradrag for dem. Blir de aysatte midler nyttet pa annen mate enn
opprinnelig forutsatt, skal de skattlegges som inntekt.

Videre kan det kreves fradrag for aysetning til fond som skal dekke selv-
assuranse ved kaskoforsikring av skip pa minst 50 brutto registertonn. Det
foreligger en rekke bestemmelser om begrensning av fradragsretten og vil-
karene for den. Vi newer ■oss her med a henvise til lovteksten (Skattelov for
byene § 38, landsskattelovens § 44) med kommentarer.1 Avsetninger I de

J. E. Thomle: «Skattelov for byene». 13. kommentarutgave, Oslo 1972.
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enkelte ar rsom i lopet av de iles,te ti ar ikke er brukt til dekning av tap som
skyldes selvassuranse, skal tilbakefores og, regnes som inntekt i det Ara til-
bakef orin gen skjer.

For a motvirke og utjevne tap ,som skyldes endringer I valutakursene, har
det for ,skattepliktige 'som driver rederinmring, i en viss utstrekning forelig-
get adgan.g til fradrag ved inntektslikningen for aysetning til fond til dek-
ning av senere devalueringstap pa bindende fraktkontrakter som gar ut pa
betaling i bestemte valutaer (lover av 14. juni '1968, juni 1972 og 15. fe-
bru.ar 1974). De to siste av disse lovene har bestemmelser om at aysetningene
skal reduseres med kursgevinster pa visse forpliktelser og forretninger som
skal gjores opp i tilsvarende valutaer. Avsetningene etter disse lovene skal
tilbakefores Isom inntekt fra og med nmrmere an.gitte tidspunkter og fordeles
forholdsmessig pa de arene fraktinntektstapene ref ererer seg til.

Som nevnt i foregarende kapittel, blir gevinst ved overdragelse av ayskriv-
bare driftsmidler pa visse vilkar ,fritatt for !skatt, hvis vederlaget nyttes til
kjøp av nytt ,driftsmiddel. Nar det gjelder avhendelse av skip ,og fly eller av
kontrakt om bygging eller kjøp av slike driftsmidler, er ad.gangen til betinget
skattefritak gjort avhengig av Finansdepartementets samtykke. For fiske-
batter og fangstskuter har Finansdepartementet overdraft denne myndighet
om samtykke til likningssjefen i eierens skattekommune. Ellers er de viktigste
vilkar for skattefritak at nytt skip ma vmre ervervet eller kontrahert innen
8 ar etter salget eller tapet av del eldre skipet. (Vi minner lam at tidsfristen
er 4 hr for andre ayskrivbare driftsmidler.) Hvis rederiet holder seg innenfor
8-ars fristen, behover nedskrivningen ikke foretas pa del forste nyinnk.jopte
skip.

Ved formuesansettelsen skal skip verdsettes pa samme mate som andre
driftsmidler. Fordi verdsetting av skip vanligvis skjer pa basis av verdis:kalaer
som er utarbeidd pa grunnlag av opplysninger om skipssalg, vii formuesverdi-
en av skip i sterkere grad enn av andre realaktiva reflektere salgsverdien. I
en prisstigningsperiode vil dette kunne fore til relativt hardere formuesskatt-
legging av skip enn av andre realaktiva. Klassifikasjons- og kjelefond regnes
ikke som skattepliktig formue, sa sant aysetningene ikke er storre enn det
som soarer til de forventede ut►iftene.

SEerlige regler for selskaper som driver utvinning
av undersjoiske petroleumsforekomster.

Ved lov av 11. juni 1965 er del gift szerregler for skattlegging av virksom-
het ved utvinning av undersjoiske petroleumsforekomster i den norske del av
kontinentalsokkelen. Som petroleumsforek.omster regnes forekomster av
mineralolje, beslektede hydrokarboner og gasser som finnes i naturlig til-

9 — Skattesystemet
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stand i undergrunnen, og andre stoffer 	 derunder svovel 	 som utvinnes i
forbindelse med utnyttelsen av petroleumsforekom stene.

De viktigste ,sEerregler ved inntekts- og formuesskattleggingen som gjelder
petroleumsutvinning omfatter:

- satsene for ordinmre ayskrivninger,
- reglene om framforing av underskott,
- skattesatsene for inntektsskatt til kommunene.

Riksskattestyret har fastsatt regler for ordina!re og ekstraordinmre av-
skrivninger av driftsmidler i meringen. Reglene inneholder en generell del
som er av veiledende karakter og sum i det vesentligste er i samsvar med de
bestemmelser som gjelder i andre nTringer. I tillegg er det .fastsatt spesielle
satser for de hordinmre ayskrivninger for de viktigste grupper av driftsmidler
som brukes i nTringen, og disse ayskrivningssatser er gjort bindende (ikke
veiledende). For de fleste driftsmidler er det angitt en minimums- og maksi-
mumssats, og den sats ma anvendes som svarer til det antatt virkelige for-
hold i det enkelte tilfelle. Det kan nevnes at for bore- og «clean-out»-utstyr
er satsene 8-10 prosent, wens satsene er 7-9 prosent for de fleste anlegg
ved selve oljekilden s •amt for ilandforings- ,og lagringsanlegg. Unormal bruk
av et driftsmiddel i forhold til hva ayskrivningene er basert pa, kan berettige
til eking eller minsking av den fastsatte sats for det enkelte ar. Videre kan
satsene revideres hvis senere ierfaringer eller forhold gjor det sannsynlig
at driftsmidlets levetid vil bli vesentlig kortere eller lengre enn opprinne-
lig antatt.

Ifolge loven kan Kongen bestemme at .adgangen til a kreve fradrag for
tidligere Ars underskott ved virksomhet i denne nringen utvides til a om-
fatte underskott i inntil de 15 foregaende fir (vi minner ern at den generelle re-
gel gar ut pa 10 ars framforing av underskott), men en slik regel er forelopig
ikke innfort. Ellers kan nevnes at underskott ved utvinning av petroleum kan
flares til fradrag i eventuell annen inntekt etter de vanlige regler. Som folge
av den generelle fradragsrett for avgifter pa produksjon og omsetning, er
videre de sTrskilte avgifter som er palagt denne nzeringen, fradragsberettiget
ved inntektslikningen.

Kommunal inntektsskatt utliknes etter den hoyeste av de satser som er til-
latt etter skattelovene. De ovrige skatter utliknes etter de satser som gjelder
generelt for aksjeselskaper.

regler for boligselskaper.

For a gi eiere av aksje- eller andelsleiligheter omtrent den samme skatte-
messige stilling som eiere av eneboliger, er det i skattelovene og av Riksskat-
testyret gitt spesielle regler um hvordan inntekten for boligselskaper skal
beregnes. Regelen gar ut pa at inntekten skal settes til en bestemt prosent av
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husets brutto formuesverdi nAr minst 85 present av selskopets leieinntekt
kommer fra aksjonrene. Prosentlikning anvendes ogsh for kommunale bolig-
selskaper, dersom kommunen isammen med leieboeraksjonrene eier minst
85 present av aksjekapitalen, 'eller hvis kommunen alene ,eier minst 50 present
av denne k.apitalen.

Prosentsatsen for beregning av inntekten skal etter loven fastsettes av
Riksskattestyret. De vanlige satsene er 2,5 og 3 present av brutto formues-
verdien av huset med tilhorende grunn. Den inntekten en kommer fram
til ved denne beregning, ,er en nettoinntekt, dvs. at det ik.ke innrommes
fradrag for driftsutgifter for huset. I tillegg til prosentinntekten kommer
mulige andre skattepliktige inntekter, f.eks. bankrenter. Gjeldsrenter og ut-
gifter som ikke er kn.yttet til driften. av selve huset, kommer til fradrag.

Boligselskaper Isom prosentliknes, er fritatt for fellesskatt til Skattefor-
delingsfendet. Inntektsskatt til staten blir beregnet etter en smrskilt sots
som for tiden er 15 present. Selskapene betaler formuesskatt til kommunen,
men er til gjengjeld fritatt for formuesskatt ved statsskattelikningen. 1

Boligselskaper som ikke oppfyller vilkArene for prosentlikning, blir skattlagt
etter de generelle regler ,som gjelder for aksjeselskaper.

Swrilige regler for forsikringsaksjeselskaper.

Forsikringsselskaper organisert som aksjeselskaper far fradrag i inn-
tekten for 'aysetninger til premiereservefond og andre fond, nar fon.dets for-
mal er A dekke kontraktmessige forpliktelser loverfor de forsikrede. Livsfor-
sikrings:selskapene er f.eks. ved lov pAlagt a ■opprette et forsikringsfond og et
sikkerhetsfond. Forsikringsfondet skal minst utgjore et belop sem tilsvarer
forskjellen mellom kapitalverdien av lopende forpliktelser og kapitalverdien
av framtidige premier fra forsikringstakerne. Sikringsfondet skal utgjore
100 000 kr. pluss 2 present av forsikringsfondet. Avsetninger til forsikrings-
fondet ,og sik.kerhetsfondet er fradragsberettiget ved ansettelsen av inn-
tekten. Premiereservene, forsikringsfondet og sikkerhetsfondet blir regnet
som gjeld og er fradragsberettiget ved formueslikningen.

B. Andre selskaper og institusjoner.

1. Forbruks-, innkjops- og produsentsamvirke.

For samvirkelag gjelder en rek.ke srregler bade om ansettelsen av skatte-
grunnlaget og iom skattesatsene. Grunnen er at myndighetene har onsket

Aksjonaarene (andelseierne) i prosentliknede boligselskaper skattlegges ikke
for formuesverdien av aksjen (andelen) eller for eventuelt utbytte av andelen.
I de fleste selskaper foreligger det dessuten obligasjonsinnskott (leieboerinnskott)
fra andelseierne. Disse innskott er fradragsberettiget gjeld for selskapene, mens
de er skattepliktig formue for andelseierne. Eventuell rente pa obligasjonsinnskot-
tet er skattepliktig inntekt for andelseierne.
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oppmuntre denne organisasjonsform i neeringslivet. Ved siden av forbruker-
samvirke er det saerlig produksjons- og salgssamvirke innen jordbruk, skog-
bruk og fiske som er gjenstand for scerregler. Som samvirkelag i skattelovens
forstand anerkjennes:

- forbruksforeninger med fast utsalgssted som selger til foreningens med-
lemmer,

— innkjøpsforeninger som fordeler forutbestilte varer mellom foreningens
medlemmer,

- produksjons- og salgssamvirke i jordbruk, skogbruk og fiske,

- boligbyggelag. 1-

Organiisasjonene ma vanligvis. ogsh tilfredsstille andre kray. Fortjenesten
ma ikke bli fordelt etter medlemmen.es innskott, men etter deres kjop
eller leveranse. Av andre krav kan nevnes apen adgang til medlems;skap og
at medlemstallet jog kapitalein ma vre , vekslende.

Det karakteristiske trekk ved skatteleggingen av ,samvirkeorgani.sasjonene
er at inntekt av virksomhet som folger ,av transaksjoner med medlem-
mene, er fritatt for skatt. Det skal derimot betales skatt av virksomhetens
formuesinntekt. Ved beregning av formuesinntekten !skal denne etter hoved-
regelen setter til en bestemt prosent av den nettoformue som er anbrakt i
den regulTre virksomheten. Den skattepliktige inntekten vil dessuten omfatte
inntekt av virksomhet som folger av transaksjoner med ikke-medlemmer,
samt inntekt av virksomhet som faller utenfor organis:asjonens egentlige for-
mal.

Ved statsskattelikningen blir organisasjonene skattlagt etter saarskilte sat-
ser. For tiden anvendes folgende inntektsskattesatser:

Av de forste kr. 10 000:	 10 prosent
» » neste » 20 000:	 15
» » »	 » 30 000:	 25
» » »	 » 50 000:	 30
» » »	 » 50 000:	 35
» det overskytende belop: 40

Organisasjonene er fritatt for formuesskatt bade til stat og kommune.

1 Boligbyggelag er andelslag som har til formal a oppfore boliger for navaer-
ende og framtidige medlemmer. Byggene oppfores pa vegne av borettslag. Med-
lemmene av et boligbyggelag blir andelseiere i det borettslaget som eier bygget hvor
de flytter inn. Borettslaget liknes etter srreglene for boligselskaper nar vilkarene
for slik smrskilt likning foreligger (se foregaende aysnitt).
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2. Sparebanker, gjensidige skadeforsikringsselskaper og andre foreninger.

I tilknytning til sparebankvirksomheten er det opprettet to fellesinstitu-
sjoner som skal understotte sparebanker siom har kommet i finansielle vans-
ker. Det gjelder Sparebankenes Sikringsfond og Garantikassen. for Spare-
bankene. Sparebankene er ved loy palagt a betale visse tilskott til disse in-
stitusjonene ; disse tilskott er fradragsberettiget ved inntektslikningen. Ellers
blir sparebankenes inntekter ansatt stort sett pa samme mate som for aksje-
selskaper. Ved statsskattelikningen blir inntekten til sparebankene skatt-
lagt etter folgende satser :

Av de forste	 kr. 5 000: 6 prosent
» neste	 » 10 000: 12

» »	 »	 >> 10 000 : 18
»	 »	 » 25 000: 24

» det overskytende belop : 26,5

Samme satser blir brukt ved skattlegging av gjensidige skadeforsikrings-
selskaper og institusjoner som ikke har ervery til formal, i den utstrekning
de har skattepliktig inntekt. Satsene anvendes videre for alle 'selskaper og
institusjoner som ikke gar inn under de ovrige punkter i statsskatteved-
taket, dvs. slike selskaper og institusjoner som ikke er omtalt tidligere i dette
kapitlet. Denne skattytergruppe er fritatt for formuesskatt til staten, men
betaler formuesskatt til kommunene. For sparebanker og gjensidige forsik-
ringsselskaper gjelder en smrregel om at den kommunale formusskatt skal
beregnes etter en sats som ikke er hoyere enn den sats som vedtas for aksje-
selskapers formuesskatt til staten for vedkommende ar (for tiden 0,7 prosent).

C. Innbetaling av skattene.

Selskaper og institusjoner kommer ikke inn under den forskottsordningen
som ble gjennomfort fra 1. januar 1957 for personlige skattytere. I stedet skal
selskapene etter hovedregelen betale inn de formues- og inntektsskatter
som er fastsatt ved likningen i lopet av de 2 budsjettär som folger et t er
det inntektsaret som ligger til grunn for likningen. Til og med inntektsaret
11972 forfalt skattene til betaling i fire like store terminer den 15. september
og 115. november i aret etter inntektsaret og den 15. februar og 15. april i
det derpa folgende ar. Var skattebelopet mellom kr. 500 og kr. 1 000, forfalt det
til betaling i to like store terminer, nemlig den 15. september i area etter
inntektsaret og 15. februar i det folgende ar, mens skattebelop under kr. 500
skulle betales inn i sin helhet den 15. september.

Fra og med 1J9715 tar myndighetene sikte pa at etterskottspliktige skattytere
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skal betale hele den utliknede skatten i caret etter inntektshret. Som hoved-
regel skal da to av de fire terminer betales for likningen er foretatt. Denne
forhandsskatten skal fastsettes med utgangspunkt i den siste likning. Som
en overgangsordning ble det for inntektshret 1973 foretatt en oking av de
skattebelop som skulle forfalle til betaling i Aret etter inntektshret, dvs. i
1974. Det ble forste vedtatt at en fjerdedel av skatten for inntektshret 1973
skulle framskyves fra v Aren 1975 til be -tailing hosten 1974. Senere vedtak
forte til at ytterligere en Attendepart ble framskjovet til betaling i '1974.
Samtidig ble det bestemt at den resterende httendepart av skatten skal fra-
falles.

Kapittel 7. Be swrlige skatteordninger for sjofolk og for
skattepliktige pa Svalbard.

1. Sjomannsskatten.

Ved «Lov om skattlegging av ,sjofolb av 21. mars 1947 er sjofolk skilt ut
som en egen gruppe skattepliktige. Bade nhr det gjelder inntektsansettelsen,
skattesatsene og betalingen av skattene, avviker reglene fra det som nyttes
ved skattlegging av lonnsinntekt ellers.

Som sjofolk regnes alle som gjor tjeneste ombord ph norske skip, bortsett
fra personer som bare tjenestegjor nhr skipet ligger i land. Arbeidstakere
som ikke er ansatt i rederiets tjeneste, faller ogsh utenfor ordningen, eksem-
pelvis i alminnelighet loser, velferdssekretrer og andre. Etter hovedregelen
er det ellers et vilkhr at tjenesten utfores pa skip som mâler minst 100
brutto registertonn og at skipet har eget framdriftsmiddel. Fra 100 tonns
grensen er det gjort en rekke unntak. Disse gar dels ut ph at ogsh tjeneste
ph andre skip kan gi grunnlag for sjomannskatt (eksempelvis alle skip i uten-
riks fart), og dels at tjeneste ph sterre skip ikke omfattes av ordningen (blant
annet tjeneste ph fiske- og fangstfartoy). Kravet om eget framdriftsmiddel
er fraveket ved at arbeidstakere ombord ph norske flyttbare oljeborings-
plattformer (borerigger) kommer inn under ordningen med sjomannskatt,
selv om plattformer mangler eget framdriftsmaskineri.

Sjomannsiskatten skal beregnes saarskilt av inntekten for hver enkelt maned
og etter hovedregelen bare ph grunnlag av hyrer og annen godtgjorelse som
sjofolk far utbetalt eller har krav ph av rederiet. I denne inntekten blir
ikke verdien av kost og losji om bond regnet med og heller ikke eventuelt hyre-
tillegg for egen kost.

Ved beregning av antatt inntekt (nettoinntekten) skal det gjores fradrag
for utgifter som er tillatt etter de alminnelige regler for andre personlige
skattytere, bortsett fra slike utgifter som er knyttet til eventuell inntektser-
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vervelse i land. For utgifter som er knyttet til tjenesten om bord, blir det (av
Finansdepartementet) fastsatt et mänedlig ,standardfradrag. Fradraget er det
samme for alle sjofolk uansett inntekt og er for tiden (trekkhret 1974) kr.
420. Standardfradraget skal dekke samme slags utgifter som for lonnstakere
i andre neeringer, og dessuten utgifter til a kontakte familien, reiseutgifter
mellom forskjellige havner, avgifter til Pensjonstrygden for sjomenn og til
Velferdsfondet o.l. Videre gis det fradrag for slike utgifter som ikke knytter
seg til inntektservervelsen, som hustrufradrag og enslig forsorgerfradrag,
srfradrag pa grunn av forsorgelse m.v. 1/10 av disse fradragene blir truk-
ket fra mhnedsinntekten ved fastsetting av antatt inntekt.

När det gjelder klasseforingen og bestemmelsene om tildeling av barne-
trygd og forsorgerstonad, folges i hovedsak de generelle regler.

I srlig Stortingsvedtak fastsettes arlig de skattefrie fradragene og
skattesatsene som nyttes ved beregning av sjomannsskatten. De manedlige
kommunale inntektsfradrag utgjor 1/10 av de fradrag som gjelder ved den
ordinmre kommuneskattlegging, dvs. kr . 400 i skatteklasse 1 og kr. 800 i
skatteklasse 2. Denne tideling av klassefradrag og andre fradrag som er
nevnt foran, forer til at sjomenn som er ute mer enn 10 maneder i hret,
far storre fradrag i inntekten enn lonnsmottakere i land som har tilsvarende
klasseforing og utgifter. Det omvendte blir tilfelle for sjomenn med fartstid
under 10 maneder, hvis de ikke kan utnytte fradragene ved inntekt i land.
Kommuneskatten blir beregnet etter en sats ph 16 prosent og fellesskatten
til Skattefordelingsfondet etter en sats pa 1 prosent. Satsen for swrskatten
til utviklingshjelp er 0,5 prosent av skattbar inntekt (nettoinntekt minus
kommunalt klassefradrag) dersom den mânedlige nettoinntekten er kr.
2 300 eller lavere i klasse 1 og kr. 3 000 eller lavere i klasse 2. Mr netto-
inntekten er hoyere, er satsen 1,3 prosent av skattbar inntekt. Ved beregning
av statsskatt gis et skattefritt fradrag pa kr. 1 800 i klasse 1 og kr. 2 700 i
klasse 2 (dvs. 10 prosent av hva som gjelder for inntekt i land). Av den over-
skytende del av inntekten gjelder disse satsene:

Klasse 1 Klasse 2
5 prosent av de forste kr. 1 200 kr. 1 800

15	 » » neste	 » 150+0; » 1 200
20	 » »	 » 1 200 » 1 200
25	 » »	 » 1 200 » 1 200
30	 »	 >>	 » 2 500 » 2 500
32	 » » overskytende belop.

Sjomenn pa skip som seiler i fjernfart, har rett til fradrag i den utregnede
skatten. Dette sakalte fjernfarts-fradraget utgjor 3 prosent av sjomannens
bruttoinntekt om bord redusert med slike utgifter som ikke er knyttet til
inntektservervelsen (det vii si at bruttoinntekten ikke skal reduseres med
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standardfradraget). Fradraget skal ikke vre lavere enn kr. 50 og ikke hoyere
enn kr. 100 pr. maned. Fradraget skal belastes Skattefordelingsfondets del av
sjomannsskatten. Hvis denne del av skatten er lavere enn fradraget, skal
resten ga til fradrag i statsskatten. Skipet blir regnet a seile i fjernfart
när det i minst halve äret seiler mellom andre havner enn norske, svenske
eller danske.

For sjofolk utgjor forsorgerstonaden kr. 100 pr. maned for hvert stonadsbe-
rettiget barn.

Reglene om skattlegging av sjofolk inneholder ingen srregler om sjo-
mannens f or mu e. For formuen gjelder derfor helt ut de vanlige skatt-
leggingsregler. Inntekt som sjomannen har i land, fastsettes ogsh, etter sam-
me regler som gjelder for andre skattepliktige. Utgifter som sjomannen har
hatt for inntektservervelsen i land, kommer derfor i sin helhet til fradrag
i denne inntekten, saledes f.eks. minstefradraget. Utgifter som ikke knytter
seg til dnntektservervelsen, f.eks. hustrufradrag, enslig forsorgerfradrag m.v.,
kan derimot bare trekker fra inntekten i land hvis de ikke fullt ut er utnyttet
som fradrag i inntekten om bord. Sjomannsskatteloven inneholder dessuten
en seerregel som gar ut pa at skatten ,skal beregnes av den samlede inntekten
i land og om bord. En bruker da helt ut de regler som gjelder for
skattleggingen i land. Det framkomne skattebelop fordeles deretter for-
holdsmessig pa inntekten i land og om bord. Det skattebelop som faller pa
inntekten onz bord, strykes, fordi denne del av skatten er endelig oppgjort i
og med trekket av sjomannsskatt (jfr. nedenfor). Skattebelop som faller pa
inntekten i land, blir derimot staende som endelig skatt av inntekt i land.

Sjomannsskatten skiller seg vesentlig ut fra de ordinanie inntektsskattene
ved at den kommer som endelig lonnstrekk i den manedlige hyre. Nar det
manedlige lonnstrekk er gjort, er en derfor ferdig med skattleggingen av
denne inntekten, og det er ikke tale om noen etterlikning, unntatt i tilfelle
der det foreligger feil.

All skatt som rederiet eller skipsforeren krever inn, gar til Direktoratet for
sjomenn. Dette kontoret sender deretter oppgjor til staten og de forskjellige
kommunene etter bestemte regler.

2. Svalbardskatten.

Etter «Lov om skatt til Svalbard pa formue og inntekt» av '15. juli 1925 er
denne delen av riket skilt ut som eget skattleggingsomrade. Bakgrunnen er
de geografiske forhold og den spesielle folkerettslige stillingen for Jenne
del av riket, idet rettsforholdene pa oygruppen er regulert ved internasjonal
avtale.
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Smrreglene om Svalbardskatt omfatter folgende skattytergrupper:

- Personer og seiskaper som pr. 1. november caret for inntektsäret er
hjemmehorende pa Svalbard. Personer blir ansett a vmre hjemmehorende
pa Svalbard nar det er kiart at oppholdet blir fast, eller nar vedkommende
har oppholdt seg der i minst ma/leder i foregaende hr. Selskaper regnes

veere hjemmehorende der hovedstyret har sitt sete.
- Personer og selskaper som har formue i eller inntekt av nmringsdrift eller

faste eiendommer pa Svalbard, selv om de ikke er hjemmehorende der.
— Personer som har arbeidsinntekt pa Svalbard, uansett hvor lenge opp-

holdet varer.

Ved beregning av skatten skilles det mellom skattlegging etter likning og
skattlegging ved lonnsfradrag.

Inntekt av og formue i nmringsdrift eller faste eiendommer blir fastsatt
ved liknin g. Ved inntekts- og formuesansettelsen folges stort sett reglene
i de alminnelige skattelover. I de arlige skattevedtak fastsettes smrskilte skat-
tesatser. Av formuen skal det etter gjeldende stortingsvedtak svares skatt
etter en sats pa 0,2 prosent. Formuer under kr. 5 000 er skattefrie. Inntekts-
skatten beregnes etter en sats pa 1c0 prosent, mens inntekter under kr. 3 000
er skattefrie. Skattesatsene er de samme for seiskaper og personer, men per-
sonlige skattytere far et inntektsfradrag som varierer med antall personer
som skattyteren forsorger. Skattytere som ikke har noen a forsorge (skatte-
kiasse 1), far et inntektsfradrag pa, kr. 3 000. Inntektsfradraget er kr. 4 000
for skattytere som bar en person a forsorge, og det oker videre med kr. 1 000
for hver av de ovrige personer den skattepliktige forsorger.

All lonn eller annen godtgjorelse for arbeid pa Svalbard 1 offentlig eller
privat tjeneste blir skattlagt ved lonnstrekk etter en sats som fastsettes
i arlige stortingsvedtak. Den gjeldende skattesatsen er 4 prosent. Ved bereg-
ning av trekket kan det ikke gjores fradrag i inntekten for utgifter som knyt-
ter seg til inntektservervelsen, men det gis fradrag for forsorgelse. Forsorger-
fradraget er det samme som for personer som betaler Svalbardskatt etter lik-
ning, bortsett fra at det blir regulert i forhold til den tid av aret arbeidet
varer.

For s e 1 s k a p e r som er hjemmehorende i Norge, trer Svalbardskatten
bare i stedet for statsskatten i Norge. Formue i og inntekt av virksomhet pa
Svalbard skal derfor tas med ved den kommunale skattlegging i Norge (I
selskapets kontorkommune). Personer som er bosatt i Norge er deri-
mot fritatt bade for kommune- og statsskatt i Norge — bade av arbeids-
inntekt som er opptjent pa Svalbard, og av inntekt og formue opptjent ved
selvstendig nmringsvirksomhet pa Svalbard.

Tjenestemenn som har stasjon pa Jan Mayen betaler skatt etter de regler

10 — Skattesystemet
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som gjelder for personer som oppholder seg pa Svalbard. Skattleggingen av
lonnsinntekten skjer imidlertid ikke ved lonnstrekk, men ved likning i
tjenestemannens bostedskommune i Norge.'

Kapittel 8. Hvordan skattene blir fordelt mellom kommunene.

1. Fordelingen av skattegrunnlaget.

Nár ,skattyteren har inntekt eller formue i flere kommuner, oppstar pro-
blemet om hvordan skattene skal fordeles mellom kommunene. Fordelingen
av skattegrunnlaget er basert pa folgende hovedprinsipper :

  oostedsprinsippet
— prinsippet om stedbunden skattlegging.

Prinsippet om stedbunden skattlegging nyttes ved inntekt og formue som
er knyttet til nringsvirksomhet og/eller faste eiendommer. For all annen
inntekt og formue nyttes bostedsprinsippet.

Tanken bak bostedsprinsippet er at den kommune som har de
kommunale utgifter som folger av at skattyteren bor i kommunen, ogsfi, bor
ha skatteinntektene. Bostedskommunen blir fastlagt pa grunnlag av bo-
stedet 1. november aret for inntektsfiret. Det kan lett oppsta tvil om hvor
skattyteren horer hjemme. I skattelovene er det derfor tatt inn en rekke
bestemmelser som klargjor nrmere hvilke retningslinjer som skal folges.
Familiforsorgere skal f.eks. normalt skattlegges der familien bor. For sel-
skaper og andre institusjoner, spiller hovedkontorstedet normalt den samme
rolle som bostedet gjor for personer.

Tanken med prinsippet om stedbunden skattlegging er at den
enkelte kommunen bor ha skatteinntektene av eiendom og virksomhet som
drives inners kommunen, fordi skattyteren har nytte av de tiltak som kom-
munen har satt i verk. Skatteloven gir en rekke eksempler pa hva som
skal regnes som fast eiendom eller nmringsvirksomhet i denne sammenheng.
Det kan oppst5, mange tvilssporsmal nazi inntekt og formue, utgifter og gjeld
skal fordeles mellom de interesserte kommuner. En bedrift kan f.eks. ha,
produksjonsanlegget i en eller flere kommuner, lager i en annen og administra-
sjons- og salgskontor i en tredje. Det er da ikke mulig a si hvor stor del av
inntekten som er «skapt» i den enkelte kommunen. I skattelovene er det der-
for tatt inn en rekke bestemmelser som utfyller hovedprinsippet om at slik
inntekt og formue skal skattlegges i det distrikt hvor nwringsdriften utoves
eller hvor eiendommen ligger. Vi kommer ikke neermere inn pa disse reglene.

Nar det gjelder de kommunale klassefradrag i inntekt og formue samt smr-

1 Lov av 30. november 1956 om skattlegging av tjenestemenn pa Jan Mayen.
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fradragene, er hovedregelen at disse skal gis skattyterens bostedskommune.
Skattyteren kan imidlertid kreve a fa fradragene overfort til en annen kom-
mune — enten samlet eller hver for seg. Det er derimot ikke adgang til a for-
dele kiassefradragene eller srfradragene pa flere kommuner.

Enkelte bedrifter driver virksomhet som ikke er spesielt sterkt knyttet til
en bestemt kommune. Typiske eksempler er rederi-, fangst- og bergingssel-
skaper. Slike selskapers inntekt og formue blir fordelt til skattlegging i de
kommuner der aksjonrene eller parthaverne bor. Srregler er ogsa innfort
for andre selskaper, f.eks. sparebanker, elektrisitetsverk og kraftanlegg.

2. Skattefordelingsfondet.

Som folge av at de okonomiske forhold nar det gjelder sysselsetting, nmr-
ingsstruktur, inntektsfordeling m.v. varierer kommunene imellom, vil de
ordinre skatteinntekter gi de enkelte kommuner ulike muligheter til a gjen-
nomfore kommunale tiltak. Dette skaper behov for en utjamning av skatteinn-
tektene mellom kommunene. Det sakalte «Skattefordelingsfondet» ble i 1936
opprettet med sikte pa en slik inntektsutjamning. I dag blir hele fellesskatten
innbetalt til Skattefordelingsfondet, og Stortinget bestemmer hvert fir hvor
stort belop av fondets midler som skal brakes til kommunal skatteutjamning.
Stortinget kan ogsh bestemme at en del av midlene skal overfores til stats-
kassen.

Stortinget gir hvert ar Kommunal- og arbeidsdepartementet myndighet til
a fordele det vedtatte skattefordelingsbelopet pa herreds-, by- og fylkeskom-
munene etter retningslinjer som ärlig blir vedtatt av Stortinget. Departe-
mentet har siden begynnelsen av 1950-arene fastsatt det samlede tilskottsbe-
lop for hvert fylke og det bebop som skal nyttes som tilskott til fylkesbud-
sjettet. Innen hvert fylke fordeler sh fylkesutvalget resten av midlene pa de
enkelte kommunene etter forslag fra fylkesmannen.

Kapittel 9. Den skattemessige behandling av norske skattytere
med inntekt og formue i utlandet

og utenlandske skattytere med inntekt og formue i Norge.

Skattesystemene i de ulike land er historisk sett blitt utformet pa basis av
prinsipper som har welt hensiktsmessige for hvert enkelt lands forhold, uten
at det har vrt lagt avgjorende vekt pa a koordinere med andre lands regler.
Dette har i blant fort til at samme inntekt eller formue som har tilknytning
til flere land, blir skattlagt i mer enn ett land. Ukoordinerte regler kan ogsa
ha fort til at inntekt eller formue hell unngar skattlegging.
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Internasjonal dobbelt skattlegging kan vi si foreligger nar ett og samme
skattesubjekt eller skatteobjekt av forskjellige stater blir palagt en storre
samlet skatt enn om skattesubjektet eller -objektet bare var blitt skattlagt
ett land. Det kan hevdes at det ogsh foreligger dobbeltskattlegging nar det
samme skatteobjekt blir palagt ulike typer av skatter i forskjellige land, nar
disse ulike skattetypene ikke vil kunne forekomme ved siden av hverandre
i ett land.

Det vanligste tilfelle av dobbeltskattlegging oppstär nar skatteplikten i
dot ene landet er knyttet til kjennetegn ved skattesubjektet, f.eks. bosted,
mens den i andre land er knyttet til kjennetegn ved iskatteobjektet, f.eks.
hvor innekten er ervervet. Andre tilfelle kan oppsta fordi det blir nyttet
ulike kriterier for a fastsla skattesubjektets skatteplikt, f.eks. bosted i ett
land og nasjonalitet i et annet, eller oftere fordi definisjonen av bosetting
varierer landene i mellom.

De norske skattelovene er delvis utformet med sikte pa a unnga slike konse-
kvenser. De generelle lovregler gir likevel ikke full garanti. Med hjemmel
by av 28. juni 1949 har derfor Kongen fact adgang til a innga avtaler med
fremmede stater for a forebygge dobbeltskattlegging og skatteunndragelse.
Vi skal forst gjennomgh de alminnelige norske lovregler om hvordan skattleg-
gingen av formue og inntekt overfor utlandet er regulert. Dernest skal vi
behandle de viktigste prinsipper i de skatteavtaler som er innOtt mellom
Norge og andre land.

1. De alminnelige lovregler.

Personer som er bosatt her i landet, og skattepliktige selskaper og institu-
sjoner som er hjemmehorende i Norge (jfr. innledningsaysnittet kapitlene
5 og 6), blir med visse begrensninger ogsA, skattlagt for inntekt og formue

utlandet. Begrensningene er avhengig av inntektens og formuens art. For
personer har den statsrettslige stilling ogsa en viss betydning. De viktigste
reglene gar ut pa folgende:

Personer, selskaper og institusjoner skal bare skattlegges for halvparten
av den inntekten de har av faste eiendommer eller nringsdrift i utlan-
det. Formue i slike eiendommer er fritatt for skatt. Inntekt av og formue

andre former for kapitalplasseringer blir skattlagt. Eier en skattyter
eller en gruppe pa inntll 10 skattytere minimum 95 prosent av aksjekapi-
talon i et utelandsk selskap, kan Riksskattestyret etter soknad bestem-
me at den skattepliktige eller gruppen av skattepliktige skal betraktes
som eiere av eiendommen i utlandet med de skattefordeler dette inne-
Waren Ved fastsettelse av formuen blir skattyterens samlede gjeld fort
forholdsmessig til fradrag i bruttoformuen i utlandet og i skattyterens
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ovrige formue. Gjeldsrenter blir ogsfi, fordelt til fradrag i inntekt i utlandet
og i den ovrige inntekt pa grunnlag av forholdet mellom bruttoformuene.

— En norsk statsborger som tar fast bopel i Norge etter a ha vrt fast bosatt
i utlandet, er ved de to forste likninger fritatt for skatt av inntekt i ut-
landet og for formue som er plassert i utlandet.
Personer som har hatt lonnet arbeid ved midlertidig opphold i utlandet,
blir skattlagt for denne inntekten i Norge, selv om vedkommende har
betalt skatt av denne inntekten ogsfi, i utlandet. Skattyteren vil imidlertid
fa et fradrag i norsk skatt for den skatten som er betalt i utlandet.

Innekt og formue som norske selskaper og personer har i utlandet, blir
slatt sammen med eventuelle innenlandske inntekter og formuer og skattlagt
etter gjeldende .satser. Aksjeutbytte i utenlandske selskaper blir skattlagt
bade ved stats- og kommuneskattelikningen (mens som nevnt tidligere —
aksjeutbytte i norske selskaper i alminnelighet bare regnes som inntekt ved
statsskattelikningen).

Sjofolk som er bosatt i Norge, blir ikke skattlagt etter den smrlige
mannskatteordningen for inntekt av tjeneste pfi, utenlandske skip — bort-
sett fra hvis skipet er befraktet av norsk rederi pa «bareboat» basis.

Personer som er bosatt i utlandet, og utenlandske selskaper og institu-
sjoner som utover eller tar del i naeringsdrift som drives eller bestyres her i
landet, som har formue i eller inntekt av fast eiendom eller losore, som har
godtgjorelse Isom direktor eller styremedlem her i landet eller som har mot-
tatt gratialer, tantièmer o.l. i Norge, er skattepliktige her i landet for slik
formue ,og inntekt. Fra denne hovedregelen er det en del unntak. Utenlandske
nringsdrivende csom utforer visse transporttjenester er f.eks. fritatt for
skatt nar tilsvarende norsk nmringsdrift er fritatt i det land der de uten-
landske nringsdrivende hewer hjemme. Selvstendige kunstnere er fritatt for
skatt i Norge av inntekt av sin virksomhet her i landet. De blir likevel skatt-
lagt her gjennom avgift pfi, honorarer.

Formue i og inntekt av andre kapitalplasseringer, Leks. formue i form av
obliglasjoner og bankinnskott, blir ikke skattlagt i Norge. Aksjeutbytte blir
regnet som inntekt av rmringsdrift ‘og derfor skattlagt her. Personer 'som
under midlertidig opphold i riket mottar lonn og liknende godtgjorelse for
arbeid som utfores her, er skattepliktige i Norge for slike inntekter.

Ved skattlegging i Norge blir inntekt log formue til utenlandske personer
og selskaper, bortsett fra enkelte smrregler, ansatt etter de ordinre bestem-
melser. Ved likningen kan det bare kreves fradrag for gjeld som er stiftet til
fremme av virksomheten her i landet, og fradraget kan maksimalt utgjore
50 prosent av bruttoformuen i distriktet. I inntekten kan det bare , gjores fra-
drag for renter av den gjeld som er fradragsberettiget ved formuesliknin-
gen. Personer som under midlertidig opphold mottar loan o.l. for arbeid her i
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landet, skal bare ha et fradrag pa 12 prosent av denne bruttoinntekten for
utgifter til inntektservervelsen. Personer som ikke er bosatt her, har ikke
rett til klassef►adrag.

Utenlandske personer og selskaper med inntekt og/eller formue i Norge,
blir skattlagt etter de satser som gjelder for innenlandske skattytere. Uten-
landske aksjonmrer skattlegges imidlertid ikke for formue i aksjer, og betaler
inntektsskatt til staten etter en smrskilt sats som fastsettes i Stortingets fir-
lige statsskattevedtak (for tiden 25 prosent).

Innenfor den swrskilte skatteordningen for sjofolk gjelder det ogsa, en del
saerregler for utlendinger. Utenlandske sjofolk om, bord pa norske skip er
skattepliktige til Norge. Sj►folk bosatt i Danmark, Finland, Island og Sverige
skal betale sjomannsskatt vesentlig etter de samme regler som sjofolk bosatt
i Norge. Sjofolk bosatt utenfor de nordiske land Iskattlegges ogsh etter de
samme reglene, men de far ikke fradrag i in.ntekten for utgifter som ikke
er knyttet til inntektservervelsen, f.eks. enslig forsorgerfradrag m.v. Av shaft
som er trukket for denne siste gruppen av sjofolk, tilfaller 30 prosent Staters
Velferdsfond for isjofolk, mens resten fordeles pa kommunene.

2. Skatteavtaler.

De regler som er gjennomghtt ovenfOT, gjelder bare lsa lenge de ikke kom-
mer i konflikt med skatteavtaler som Norge har inngatt med andre land.
Skatteavtalene gir ikke .adgang til noen utvidd .skattlegging i forhold til
det som folger av de norske skattelover og Stortingets skattevedtak. Av-
talene kan bare fore til en innskrenkning i norsk skattleggingsrett. Norge har
inngatt skatteavtaler med folgende land: Belgia, Brasil, Canada, Ceylon, Dan-
mark, Den Forente Arabiske Republikk, Finland, Frankrike, India, Irland,
Island, Israel, Italia, Japan, Malaysia, Nederland, Portugal, Singapore, Spania,
Storbritannia med Nord-Irland samt britiske koloniomrhder, Sveits, Sverige,
Thailand, Trinidad og Tobago, Forbundsrepublikken Tyskland, U.S.A. og
Osterrike. Det foregar dessuten fortlopende forhandlinger med flere land om
nye avtaler og om revision av tidligere inngatte avtaler.

Ut fra onsket om a begrense de institusjonelle skranker som, hindrer frieze
bevegelser av kapital og arbeidskraft mellom landene, har de internasjonale
samarbeidsorganisasjoner interessert seg sterkt for arbeidet med skatteav-
talene. Folkeforbundet tok opp dette arbeidet i mellomkrigstiden, og OECD
har fortsatt arbeidet etter krigen. Dime organisasjon:er har kommet fram til
to standardavtaler, som har dannet monster for de fleste tosidige avtaler
som bl.a. Norge har inngatt med andre land. De to systemene som ligger til
grunn for standardavtalene, kalles «fordelingssystemet» og «creditsystemet».

Etter f o r d e 1 i n g s s y s t e m e t blir skattefundamentene fordelt mellom
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de kontraherende land; slik ,at hvert land far eneretten til a skattlegge formue
og inntekt fra nEermere bestemte kilder. Normalt vil !skattleggingen av formue
og inntekt fra fast eiendom ,og av natringsvirksomhet fra fast driftssted
vre forbeholdt det land hvor eiendommen. eller virksomheten ligger. Pa den
annen side blir inntekt av finansinvesteringer ,og lonnsinntekt stort sett
skattlagt bostedslandet.

Etter creditsystemet ka.n bostedslandet i storre grad innrette
skatteleggingen etter eget onske. Normalt vil bostedslandet skattlegge alle
inntekter, bade de som er opptjent innenlands og de som er opptjent uten.-
Lands, etter hjemlandets regler. Skatteavtalene bestemmer hvilke formuer
og inntekter som ogsa kan skattlegges i utlandet. For a unnga dobbeltskatt-
legging skal bostedslandet gi fradrag (engelsk: «credit») i sine skatter for
skatter betalt i utlandet. Dette fradraget er i de fleste tilfelle begrenset til et
bebop som tilsvarer skatten pa samme inntektsbelop etter hjemlandets regler.
Dette innebmrer at de totale skatter som betales av inntekt opptjent i ut-
landet, stort sett blir bestemt av reglene i dot land hvor skattenivaet er
hoyest.

'Selv om en skatteavtale i store trekk folger ett av de to hovedmonstre, kan
det inner de enkelte avtaler finnes viktige avvik. Dette gjelder saerlig behand-
lingen av aksjeutbytte.

Fordelingssystemet er lagt til grunn i samtlige av de avtaler Norge har
inngatt med andre land, i, enkelte av avtalene likevel bare for Norges vedkom-
mende. I den nye, reviderte skatteavtalen mellom Norge og Sverige anven-
des eksempelvis fordelingssystemet for Norges vedkommende og creditsyste-

.met for Sveriges vedkommende.

Kapittel 10. Avgifter pa ary og gayer.

Den private arveretten begrunnes i stor utstrekning med ideologiske og
folelsesmessige argumenter. Samtidig blir den forsvart som okonomisk rasjo-
nell, fordi vissheten om at formuen gar over til personer som avdode har
saerlig omsorg for, vil virke stimulerende pa den okon.omiske aktivitet i. sam-
funnet. I den norske +arvelovgivningen er dime forhold ivaretatt ved regler om
slektens arverett og en begrenset testasjonsrett. Bare hvis avdode etterlater
hverken testament eller slektninger med arverett, far staten hole arven.
Etter hvert som Isynet pa slektsbandet har endret seg, har myndighetene
kuttet bort fjernere slektsledd fra arveretten. (Tilsvarende synspunkter lig-
ger til grunn nar avgiftssatsenes storrelse varierer med slektskapsforholdet.)

Arveavgift kan en tenke seg beregnet ,enten av den totale arven eller av de
enkelte arvelodder. Teknisk vil en avgift pa totalarven kunne gjennorn-
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fores enten ved a la boet veere ansvarli.g for avgiften eller ved a la arvingene
vmre solidarisk ansvarlige. Staten ville gjennom en slik avgift komme inn
med krav om en bestemt andel av arven pa linje med de ovrige arvinger.
Nar arvelovgivnin.gen skal regulere forholdet mellom hensynet til ,avdodes
onske om a fordele sitt bo ved testamente, slektningenes. eller samfunnets
onske rom at formuen skal bli i slekten samt behovet for offentlige inntekter,
kan arveavgiften vmre et nyttig virkemiddel. Disse forhold vil lettest kunne
reguleres ved a fastsette avgiften pa den en.kelte arvelodd. Avgiften kan da
graderes etter om den gar til testamentsarving eller til iirmere eller fjernere
slektninger. Samtidig vigil staten komme inn som «medarving» uten at det er
nodvendig a trekke skarpe greaser mellom de tilfelle hvor staten :skal ha alt
og de tilfelle der staten, ikke skal ha note. Nar formalet med avgiften er
jevne ut formuesforholdene i 'samfunnet, ville det vwre naturlig at avgiften
var avhengig av mottakerens okonomiske stilling nar arven mottas, men
uavhengig av hvem arven kommer fra. Videre vil dette formälet vivre best
tilgodesett hvis avgiften var biasert pa hva en arving totalt motta.r i ary uten
hensyn til hvilke og hvor mange kilder arven skrev seg fra. Teknisk sett vil
ogsa, dette mest hensiktsmessig kunne gjennomfores ved avgift pa den
enkelte arvelodd. De norske regler om avgift pa ary og gayer bygger ikke pa
klart utformede malsettinger. Hovedinnholdet gar ut pa progressive avgifts-
satser, kombinert med avgiftsdifferensiering etter slektskapsforhold.

De viktigste bestemmels:er )0m den norske arvea,vgiften, fin.nes i «Loy om
avgift pa jary .og visse gayer» av 19. jun.i 1964. Avgiften utliknes pa den enkelte
arvelodd. Avgifts:grunnlaget er den formue !som den enkelte arvin.g mottar
fra ,en og samme person ved gayer etter hvert ,og ved arv, men er uavhengig
av hva vedkommende arving matte fa fra andre personer. Avgiftssatsene som
fastsettes hvert ar av Stortinget, er progressive med storrelsen av arven ,/
gaven, men er uavhengig av mottakerens formuesforhold. Satsene er lavere
for mere slektninger enn for fjernere slektninger og hoyest for testaments-
arvinger.

Verdigrunnlaget for avgiften er arvemidlenes antatte salgsverdi med fra-
drag for arvelaterens gjeld og kostnadene ved arveoppgjoret. Selve avgifts-
belopet ,er ikke :frad►agsberettiget. Pantobligasjoner, gjeldsbrev og andre
fordringer verdsettes i alminnelighet til pálydende verdi.

Aryan bestar ikke alltid i en direkte formuesoverforing. Arvingen kan f.eks.
bli tilgodesett pa den maten at han for en angitt tid skal kunne nyte avkast-
rdngen av en bestemt formue. gir detaljerte regler for hvordan av-
giftsgrunnlaget Iskal kapitaliseres i slike tilfelle. Hvis rettigheten eller inn-
tekten er begrenset til arvingens levetid, vil kapitaliseringen vre avhengig
av personens alder. Beregningene av avgiftsgrunnlaget foregär etter en
skala som er tatt inn i loven,
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Bestemmelsenelom at gayer skal inngfi, beregningsgrunnlaget for arveav-
giften er tatt inn i loven for at arvelateren ikke mens han enna er i live skal
disponere form,uen slik at arveavgift unngas eller reduseres. Avgiftspliktige
gayer 'omfatter forst og fremst gayer til personer Isom er arveberettiget
amt til personer som pa den tid gaven gis, er betenkt i giverens testament.

Det blir agsh palagt avgift pa gayer til andre personer Tar gaven ytes i lopet
av de siste Iseks manedene for giverens dod. Det ,siamme gjelder gayer som
ytes i lopet av de siste fern Ar n ar mottakeren er betenkt i giverens testa-
mente ved dodsfallet. Loven tar ikke sikte pa a skattlegge gayer som kan an-
ses rimelige etter vanlig skikk og bruk. Den fritar derfor gayer Leks. til ut-
danningsformäl.

gar mindrearige og ungdom mottar ary etter sin forsorger, blir det gitt et
smrskilt fradrag i avgiftsgrunnlaget for hvert ar som mangler pa at arvingen
er fylt 19 ar. Fradraget ifastsettes Arlig av Stortinget og er for 1974 kr. 5 000.
Fradraget kan, ogsa gis etter fylte 19 hi-, nar arvingen pa grunn av sin ut-
danning ikke kan forsorge seg selv.

Ary jog gave til arvelaterens ektefelle er fritatt for avgiftsplikt. Unntatt
for avgiftsplikt er ogsh, ary og gave til almen-nyttige formal nar mottakeren
er en offentlig godkjent stiftelse eller legat med styre i Norge. Etter sok-
nad kan ogsA, ary og gave til andre fritas for avgift hvis midlene brakes til
almen-nyttige formal.

I Stortingets vedtak am avgiftss►tser har de 'avgiftspliktige siden 1965
vrt inndelt tre grupper:

a. Barn, fosterbarn og foreldre
b. Barnebarn, jog slektninger vldere i nedadstigende linje, sosken og soskens

barn, samt enkelte andre mere párorende
c. Andre

Oppstillingen nedenfor gir en oversikt over de satser som er vedtatt for
1974 for de tre avgiftspliktige gruppene.

Kr. a.
Pst.

b.
Pst.

C.
Pst.

Av arvelottens/gavens forste 	 5 000 0 0 0
—»—	 neste 	 5 000 0 0 15
—#—	 » 	 10 000 6 8 15
--,)--	 » 	 20 000 8 10 20
—»-» 	 60 000 12 15 30
—#—	 » 	 100 000 20 25 40
—4— 100 000 30 35 50
--)>—	 » 	 100 000 30 40 60

Av overskytende belop (over 400 000 kr.) 35 50 60
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Det er in/A(3ft en spesiell beregningsteknikk ved gayer for a hindre at
den avgiftspliktige skal unngâ. progresjonen. Hver gang skattyteren mottar
en gave, blir skatten beregnet av det samlede gavebelop inntil da fra sam.me
giver. Skattyteren far fradrag for et belop som tilsvarer ,skatten av tidligere
gayer beregnet otter de satser som gialdt pa dot tidspunkt da disse gavene ble
mottatt.

For a unngA, dobbeltskattlegging gjelder det srregler for fast eiendom
som ikke ligger i Norge. Disse eiendommer er fritatt for arveavgift, flax det
betales avgift i det landet hvor eiendommen ligger.
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English summary

The purpose of this publication is two-fold; first, to provide a brief but
comprehensive survey of the Norwegian system of taxation, secondly, to
deal with tax problems of more general and principal character.

The concept of taxes is discussed in Chapter 1. A definition most frequently
used, is compulsory payments to general government not accompanied by
goods and services directly returned to the payer. However, there exist several
borderine cases between taxes and for instance prices of commodities
delivered by public enterprise3, the operating surplus of fiscal monopolies a.o.
Secondly, when defining a tax system it may be useful to include also subsidies
and other transfers to private households and entities, because such transfers
can be alternatives to tax deductions and exemptions. A third problem of
definition is that concerning the date of recording of taxes, e.g. whether to
use the time when tax payments actually are received by the authorities
(«the cash basis») or the time at which the taxable transaction occurred or
the income was earned. In the present publication the definitions used mainly
are those of the Norwegian national accounts which are based on the new
UN System of National Accounts (new SNA).

Regarding the principles of tax classification the Norwegian national
accounts is followed as well, though other ways of classification might be
more useful for certain analytical purposes.

The historical review of the Norwegian tax system, given in Chapter 2, is
illustrated by tables 11-46 (p.p. 23)---,30). Tables 7-10 (p.p. 31---83) provide
an illustration of the present 'structure of the tax system. In these tables a
classification by type of tax as well as an administrative classification have
been used.

Chapter 3 points out that the Norwegian tax system contains elements of
several tax principles, such as the utility and ability principle and the
principle of neutrality. However, it should also be recalled first, that the
present system is the result of a long historical development, secondly, that
a tax system should always be evaluated in connection with the economic
political measures in general,
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Chapter 4, which deals with technical and principal problems in the
construction of a tax system based on income and wealth, contains a rather
detailed discussion concerning the concept of income. Several aspects regar-
ding the scope of the tax duty and the choice of tax unit as well as tax rates
are also dealt with.

As to the description of the direct taxes given in the remaining chapters of
this volume, reference is made to the booklet «Taxes in Norway», edited in
English language by the Royal Ministry of Finance and Customs, Norway.
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