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Statsbudsjettet 2016 – ny saldering – tillegg til tildelingsbrev  

 

Stortinget behandlet 20. desember 2016 Prop. 34 S (2016–2017) Ny saldering av stats-

budsjettet 2016 og tilhørende Innst. 150 S (2016–2017). 

 

På kap. 1618 Skatteetaten, ble det vedtatt å redusere bevilgningene på 

 Post 01 Driftsutgifter med 1 mill. kroner til 5 173,854 mill. kroner 

 Post 21 Spesielle driftsutgifter, med 15 mill. kroner til 170,1 mill. kroner 

 Post 22 Større IT-prosjekter, kan overføres, med 11 mill. kroner til 220,2 mill. 

kroner 

 Post 23 Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, med 3 mill. kroner til 80,1 mill. kro-

ner 

 

På kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift, ble det vedtatt å øke bevilgningene på 

 Post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, med 

800 mill. kroner til 21 150 mill. kroner   

 Post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, med 20 

mill. kroner til 1 910 mill. kroner 

 

På kap. 4618 Skatteetaten ble følgende bevilgningsendringer vedtatt: 

 Post 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, ble redusert med 5 mill. kroner 

til 61 mill. kroner 

 Post 05 Gebyr for utleggsforretninger, ble økt med 3 mill. kroner til 50 mill. kro-

ner 

 Post 86 Bøter, inndragninger mv., ble redusert med 55 mill. kroner til 1 256,8 

mill. kroner 



Side 2 

 Post 88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, ble økt med 27 mill. kroner til 

275 mill. kroner 

 Post 89 Overtredelsesgebyr, ble redusert med 2 mill. kroner til 11 mill. kroner 

 

Begrunnelser for endringene fremgår av proposisjonen. 

 

Også anslagene for følgende skatter og avgifter ble vedtatt endret: 

 

På kap. 5501 Skatter på formue og inntekt, ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 70 Trinnskatt, formuesskatt mv., ble redusert med 36 mill. kroner til 46 500 

mill. kroner  

 Post 72 Fellesskatt, ble redusert med 12 095 mill. kroner til 192 500 mill. kroner 

 

Nytt kap. 5506 Avgift av arv og gaver, post 70 Avgift, ble ført opp med 200 mill. kroner 

 

På kap. 5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum, ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 71 Ordinær skatt på formue og inntekt, ble redusert med 18 500 mill. kroner 

til 16 100 mill. kroner 

 Post 72 Særskatt på oljeinntekter, ble redusert med 30 800 mill. kroner til 25 300 

mill. kroner 

 Post 74 Arealavgift mv., ble redusert med 100 mill. kroner til 1 500 mill. kroner 

 

Kap. 5511 Tollinntekter, post 70 Toll, ble økt med 50 mill. kroner til 3 150 mill. kroner 

 

Kap. 5521 Merverdiavgift, post 70 Merverdiavgift, ble økt med 3 240 mill. kroner til 

266 800 mill. kroner 

 

Kap. 5526 Avgift på alkohol, post 70 Avgift på alkohol, ble økt med 500 mill. kroner til 

13 500 mill. kroner. 

 

Kap. 5531 Avgift på tobakkvarer mv., post 70 Avgift på tobakkvarer mv., ble økt med 300 

mill. kroner til 7 500 mill. kroner. 

 

På kap. 5536 Avgift på motorvogner mv., ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 71 Engangsavgift, ble redusert med 500 mill. kroner til 17 200 mill. kroner 

 Post 72 Årsavgift, ble redusert med 150 mill. kroner til 10 510 mill. kroner 

 Post 73 Vektårsavgift, ble redusert med 24 mill. kroner til 344 mill. kroner 

 Post 75 Omregistreringsavgift, ble redusert med 50 mill. kroner til 1 925 mill. 

kroner 

 

På kap. 5538 Veibruksavgift på drivstoff, ble følgende bevilgningsendringer vedtatt: 

 Post 70 Veibruksavgift på bensin, ble redusert med 100 mill. kroner til 5 400 mill. 

kroner 



Side 3 

 Post 71 Veibruksavgift på autodiesel, ble redusert med 1 200 mill. kroner til 9 600 

mill. kroner 

 

Kap. 5541 Avgift på elektrisk kraft, post 70 Avgift på elektrisk kraft, ble økt med 380 

mill. kroner til 10 050 mill. kroner 

 

På kap. 5542 Avgift på mineralolje mv., ble følgende bevilgninger endret: 

 Post 70 Grunnavgift på mineralolje mv., ble økt med 150 mill. kroner til 2 000 

mill. kroner 

 Post 71 Avgift på smøreolje mv., ble redusert med 3 mill. kroner til 111 mill. kro-

ner 

 

På kap. 5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv., ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 70 CO2-avgift, ble redusert med 400 mill. kroner til 6 400 mill. kroner 

 Post 71 Svovelavgift, ble redusert md 43 mill. kroner til 6 mill. kroner 

 

På kap. 5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier, ble følgende endringer ved-

tatt: 

 Post 70 Trikloreten (TRI), ble økt med 8 mill. kroner til 9 mill. kroner 

 Post 71 Tetrakloreten (PER), ble økt med 1 mill. kroner til 2 mill. kroner 

 

Kap. 5548 Miljøavgift på visse klimagasser, post 70 Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) 

og perfluorkarboner (PFK), ble redusert med 66 mill. kroner til 385 mill. kroner 

 

Kap. 5549 Avgift på utslipp av NOx, post 70 Avgift på utslipp av NOx, ble økt med 8 mill. 

kroner til 65 mill. kroner 

 

Kap. 5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., post 70 Avgift på sjokolade og suk-

kervarer mv., ble økt med 10 mill. kroner til 1 410 mill. kroner 

 

Kap. 5556 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., post 70 Avgift på alkoholfrie drikkeva-

rer mv., ble økt med 30 mill. kroner til 2 070 mill. kroner 

 

Kap. 5557 Avgift på sukker mv., post 70 Avgift på sukker mv., ble redusert med 22 mill. 

kroner til 208 mill. kroner. 

 

På kap. 5559 Avgift på drikkevareemballasje, ble følgende bevilgningsendringer vedtatt: 

 Post 70 Grunnavgift på engangsemballasje, ble økt med 90 mill. kroner til 1 740 

mill. kroner 

 Post 71 Miljøavgift på kartong, ble økt med 6 mill. kroner til 56 mill. kroner 

 Post 72 Miljøavgift på plast, ble økt med 6 mill. kroner til 41 mill. kroner 

 Post 73 Miljøavgift på metall, ble økt med 5 mill. kroner til 8 mill. kroner 

 Post 74 Miljøavgift på glass, ble økt med 12 mill. kroner til 102 mill. kroner 

 



Side 4 

Kap. 5561 Flypassasjeravgift, post 70 Flypassasjeravgift, ble økt med 55 mill. kroner til 

840 mill. kroner. 

 

Nytt kap. 5584 Andre avgifter, post 70 Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgif-

ter, ble ført opp med 0,8 mill. kroner 

 

På kap. 5700 Folketrygdens inntekter, ble følgende endringer vedtatt: 

 Post 71 Trygdeavgift, ble redusert med 634 mill. kroner til 134 000 mill. kroner  

 Post 72 Arbeidsgiveravgift, ble redusert med 4 197 mill. kroner til 171 500 mill. 

kroner 
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