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Statsbudsjettet 2020 – Skatteetaten – supplerende tildelingsbrev nr. 3   

 

Regjeringen fremmet og Stortinget behandlet i mars og april 2020 bl.a. Prop. 52 S, Prop. 

57 S, Prop. 58 LS, Prop. 67 S, Prop. 70 LS og Prop. 73 S (2019–2020). Nevnte proposisjo-

ner angår alle tiltak i møte med virusutbruddet og har resultert i nye eller endrede ved-

tak om utgifter, inntekter, lover og avgiftsbestemmelser på Skatteetatens ansvarsområ-

der. Med dette brev stilles bevilgningene til disposisjon etter de samme prinsipper som 

fremgår av bestemmelsene i pkt. 8 Budsjettildeling i tildelingsbrevet av 20. desember 

2019, og med samme rapporteringskrav som fremgår av vedlegg 4 og 5 til det brevet.  

 

Lovvedtak som er gjort ved behandlingen av Prop. 58 LS og Prop. 70 LS, og oppfølging 

av disse, er ikke berørt i brevet her. Lov- og bevilgningsvedtak i anledning midlertidig 

tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall ble imidlertid informert om i vårt 

supplerende tildelingsbrev av 17. april 2020, og der det i andre avsnitt ble varslet eget 

brev senere om andre bevilgningsendringer våren 2020. 

 

 

A 

Ved behandlingen 19. mars 2020 av Prop. 52 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 

2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, 

Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med 

virusutbruddet) og tilhørende Innst. 193 S (2019–2020) fattet Stortinget følgende vedtak 

nr. 403: 

  



Side 2 

 

5501   Skatter på formue og inntekt:  

  70 Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere, 

nedsettes med   

 

400 000 000 
    fra kr 80 900 000 000 til kr 80 500 000 000  

5561   Flypassasjeravgift:  

  70 Flypassasjeravgift, nedsettes med   1 560 000 000 

    fra kr 1 900 000 000 til kr 340 000 000  

 

Bevilgningen på kap. 5501, post 70, ble ytterligere nedsatt ved stortingsvedtak av 31. 

mars – se del C nedenfor.  

 

Ved samme anledning ble også gjort vedtak nr. 408 og 409: 

I 

I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om flypassasjeravgift gjøres følgende 
endringer:  

§ 1 første ledd skal lyde:  
Fra 1. november 2020 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter 

betales avgift til statskassen på ervervsmessig flyging fra norske lufthavner med føl-

gende beløp per passasjer: 

a) kr 76,50 for flyginger med sluttdestinasjon i Europa 

b) kr 204 for andre flyginger 

II 

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2020. 

 

B.1 

Ved behandlingen 21. mars 2020 av Prop. 57 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 

2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepar-

tementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) og tilhørende Innst. 200 S (2019–

2020), fattet Stortinget følgende inntektsvedtak som del av vedtak nr. 426: 

 

Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

5501   Skatter på formue og inntekt:  

  74 Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere 

utenom petroleum, nedsettes med  

 

370 000 000 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79237
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79237
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79237
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    fra kr 86 700 000 000 til kr 86 330 000 000  

5502   Finansskatt:  

  70 Skatt på lønn, nedsettes med  5 000 000 

    fra kr 2 080 000 000 til kr 2 075 000 000  

  71 Skatt på overskudd, nedsettes med  10 000 000 

    fra kr 2 460 000 000 til kr 2 450 000 000  

5521   Merverdiavgift:  

  70 Merverdiavgift, nedsettes med  1 590 000 000 

    fra kr 325 600 000 000 til kr 324 010 000 000  

5700   Folketrygdens inntekter:  

  72 Arbeidsgiveravgift, nedsettes med  245 000 000 

    fra kr 202 600 000 000 til kr 202 355 000 000  

 

Ved stortingsvedtak 31. mars ble bevilgningen på kap. 5501, post 74, økt igjen, mens be-

vilgningen på kap. 5521, post 70, ble satt ytterligere ned – se del C nedenfor. 

 

B.2 

Ved behandlingen 21. mars 2020 av Innst. 200 S (2019–2020) ble også S-delen av Prop. 

58 LS Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Sta-

tens obligasjonsfond, lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stor-

tingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), 

behandlet. Stortinget fattet da følgende vedtak nr. 429 og 430: 

I 

I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om merverdiavgift (kap. 5521 post 70) gjøres 
følgende endringer: 

§ 4 skal lyde: 

§ 4. Redusert sats med 8 pst. 

Merverdiavgift svares med 8 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder: 

a)  persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3, 

b)  transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4, 

c)  utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5, 

d)  rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6, 

e)  kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7, 

f)  adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9, 

g)  adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10, 

h)  rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-

11. 

II 



Side 4 

Endringene under I trer i kraft 20. mars 2020 og gjelder til og med 31. oktober 2020. 

 

Vedtakene nr. 429 og nr. 430 ble 31. mars 2020 endret ved vedtak nr. 443 og nr. 444 – se 

del C nedenfor. 

 

C 

Ved behandlingen 31. mars 2020 av Prop. 67 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 

2020 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Jus-

tis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og 

sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, 

samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbrud-

det) og tilhørende Innst. 216 S (2019–2020), fattet Stortinget følgende vedtak som del av 

vedtak nr. 439:  

Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

5501  Skatter på formue og inntekt:  

 70 Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skatteytere, 

reduseres med  

 

14 000 000 
  fra kr 80 500 000 000 til kr 80 486 000 000  

 72 Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, reduseres med  56 000 000 

  fra kr 119 000 000 000 til kr 118 944 000 000  

 74 Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom 

petroleum, økes med  

 

20 000 000 
  fra kr 86 330 000 000 til kr 86 350 000 000  

5521  Merverdiavgift:  

 70 Merverdiavgift, reduseres med  540 000 000 

  fra kr 324 010 000 000 til kr 323 470 000 000  

5700  Folketrygdens inntekter:  

 71 Trygdeavgift, reduseres med  30 000 000 

  fra kr 156 500 000 000 til kr 156 470 000 000  

 

Ved samme anledning ble også gjort nedenstående vedtak nr. 443 og nr. 444 som end-

rer vedtakene nr. 429 og nr. 430 som omtalt ovenfor: 
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I 

I Stortingets vedtak 21. mars 2020 om endring i Stortingets vedtak 13. desember 
2019 om merverdiavgift gjøres følgende endringer: 

§ 4 skal lyde: 

§ 4. Redusert sats med 6 pst. 

Merverdiavgift svares med 6 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjel-

der: 

a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3, 

b) transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4, 

c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5, 

d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6, 

e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7, 

f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9, 

g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10, 

h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-

11. 

II 

Endringene under V trer i kraft 1. april 2020 og gjelder til og med 31. oktober 2020.  

 

D 

Ved behandlingen 7. april 2020 av Prop. 73 S (2019–2020) Endringer i statsbudsjettet 

2020 under Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdeparte-

mentet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med 

virusutbruddet) og tilhørende Innst. 233 S (2019–2020), fattet Stortinget som del av ved-

tak nr. 482 bl.a. følgende inntektsvedtak: 

 
Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

5526  Avgift på alkohol:  

 70 Avgift på alkohol, nedsettes med  11 000 000 

  fra kr 14 500 000 000 til kr 14 489 000 000  

5538  Veibruksavgift på drivstoff:  

 70 Veibruksavgift på bensin, nedsettes med  4 000 000 

  fra kr 4 900 000 000 til kr 4 896 000 000  



Side 6 

 71 Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med  7 000 000 

  fra kr 10 100 000 000 til kr 10 093 000 000  

5542  Avgift på mineralolje mv.:  

 70 Grunnavgift på mineralolje mv., nedsettes med  1 000 000 

  fra kr 1 900 000 000 til kr 1 899 000 000  

5543  Miljøavgift på mineralske produkter mv.:  

 70 CO2-avgift, nedsettes med  46 000 000 

  fra kr 8 700 000 000 til kr 8 654 000 000  

5556  Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:  

 70 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., nedsettes med  2 000 000 

  fra kr 3 200 000 000 til kr 3 198 000 000  

5559  Avgift på drikkevareemballasje:  

 70 Grunnavgift på engangsemballasje, nedsettes med  1 000 000 

  fra kr 2 100 000 000 til kr 2 099 000 000  

5562  Totalisatoravgift:  

 70 Totalisatoravgift, nedsettes med  100 000 000 

  fra kr 120 000 000 til kr 20 000 000  

 

Stortinget fattet ved samme anledning fire vedtak om avgifter: 

 

– Vedtak nr. 483 og nr. 484: 

I 

I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om CO2-avgift på mineralske produkter (kap. 
5543 post 70) gjøres følgende endring: 

§ 1 annet ledd nytt annet punktum skal lyde: 
Det skal betales avgift med kr 0 per Sm³ naturgass og kr 0 per kg LPG for produkter 

som leveres til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske 

prosesser. 

II 

Endringen under I trer i kraft 1. april 2020. 

 

 

– Vedtak nr. 485 og nr. 486: 

I 



Side 7 

Stortingets vedtak 13. desember 2019 om totalisatoravgift for budsjettåret 2020 (kap. 
5562 post 70) oppheves. 

II 

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2020. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Osmund Jacobsen 

fagsjef 
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