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Statsbudsjettet 2021 – supplerende tildelingsbrev nr. 3   

 

På grunnlag av Innst. 600 S (2020–2021) behandlet Stortinget 18. juni 2021 bl.a. Prop. 

195 S (2020–2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og 

Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga m.m. 

 

 

FØLGENDE BEVILGNINGSVEDTAK VEDR. SKATTEETATEN BLE GJORT: 

 

På kap. 1618 Skatteetaten ble det vedtatt følgende endringer: 

- Post 01 Driftsutgifter, ble økt med 31,9 mill. kroner til 7 045 422 000 kroner. 

- Post 21 Spesielle driftsutgifter, ble økt med 64,7 mill. kroner til 264,0 mill. kro-

ner. 

- Post 22 Større IT-prosjekter, kan overføres, ble redusert med 10 mill. kroner til 

336,0 mill. kroner. 

- Post 70 Tilskudd, ble økt med 0,3 mill. kroner til 6,0 mill. kroner 

 

På kap. 4618 Skatteetaten ble det vedtatt følgende endringer: 

- Post 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, ble redusert med 20,0 mill. ko-

ner til 38,0 mill. kroner. 

- (Ny) post 03 Andre inntekter, ble ført opp med 6,3 mill. kroner. 

- Post 05 Gebyr for utleggsforretninger, ble redusert med 12,5 mill. kroner til 

111,0 mill. kroner. 

 



 

Side 2 

I tilknytning til endringen på kap. 1618, post 01, og opprettelsen av ny post 03 på kap. 

4618, ble det også gitt samtykke til at Finansdepartementet i 2021 kan overskride be-

vilgningen under kap. 1618, post 01, mot tilsvarende merinntekter under kap. 4618, post 

03. 

 

På grunnlag av omtale i Prop 195 S (2020–2021) og som Stortinget ikke hadde anmerk-

ninger til, er det åpnet for inntektsføring på kap. 1634 Kompensasjon for inntektssvikt 

som følge av virusutbruddet, tidligere post 70 Tilskudd til støtteberettigede virksomhe-

ter, av tilbakebetalinger fra støttemottakere. 

 

Premisser for vedtakene vedrørende Skatteetaten fremgår av Prop. 195 S (2020–2021), 

og vi viser til denne. 

 

FØLGENDE VEDTAK BLE GJORT PÅ SKATTE- OG AVGIFTSKAPITLER: 

 

- Kap. 5501 Skatter på formue og inntekt 

o Post 70 Trinnskatt mv., ble redusert med 69 mill. kroner til 68 551 mill. 

kroner 

o Post 72 Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, ble redusert med 140 

mill. kroner til 107 320 mill. kroner 

o Post 74 Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere, ble redusert med 

240 mill. kroner til 67 760 mill. kroner. 

 

- Kap. 5521 Merverdiavgift 

o Post 70 Merverdiavgift, ble redusert med 4 232,2 mill. kroner til 320 204,9 

mill. kroner. 

 

- Kap. 5546 Avgift på forbrenning av avfall 

o Post 70 CO2-avgift, ble redusert med 110 mill. kroner til 0 kroner. 

 

- Kap. 5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier 

o På ny post 70 Trikloreten (TRI) ble det bevilget 10 000 kroner. 

 

- Kap. 5553 Avgift på viltlevende marine ressurser 

o På ny post 70 Avgift på viltlevende marine ressurser, ble det bevilget 25 

mill. kroner. 

 

- Kap. 5556 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. 

o Post 70 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., ble redusert med 450 mill. 

kroner til 765 mill. kroner. 

 

- Kap. 5561 Flypassasjeravgift 

o På ny post 70 Flypassasjeravgift, ble det bevilget 0,9 mill. kroner. 
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- Kap. 5584 Diverse avgiftsinntekter mv. 

o På ny post 70 Utgåtte avgifter, og renter og tvangsmulkt på særavgifter, 

ble det bevilget 10 mill. kroner. 

 

DET BLE VIDERE VEDTATT FØLGENDE AVGIFTSENDRINGER: 

 
Vedtak om endring i Stortingets vedtak om merverdiavgift 

 

I  

Stortingets vedtak 15. desember 2020 nr. 2883 om merverdiavgift for budsjettåret 2021 

(kap. 5521 post 70) romartal II skal lyde: 

Fra 1. oktober 2021 gjøres følgende endring: 

§ 4 skal lyde: 

§ 4 Redusert sats med 12 pst. 

Merverdiavgift svares med 12 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. 

I I  

Vedtaket tek til å gjelde straks. 

Vedtak om endring i Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv. 

 

I  

I Stortingets vedtak 15. desember 2020 om avgift på tobakksvarer mv. for budsjettåret 

2021 (kap. 5531 post 70) vert det gjort følgjande endring: 



 

Side 4 

§ 1 første ledd skal lyde: 

Fra 1. juli 2021 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales av-

gift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med føl-

gende beløp: 

Produkt Kr 
 

Sigarer 2,77 per gram av pakningens nettovekt 

Sigaretter 2,77 per stk. 

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råto-

bakk i forbrukerpakning 

2,77 per gram av pakningens nettovekt 

Skråtobakk 1,13 per gram av pakningens nettovekt 

Snus 0,85 per gram av pakningens nettovekt 

Sigarettpapir og sigaretthylser 0,0424 per stk. 

E-væske med nikotin 4,50 per milliliter 

Andre nikotinvarer 0,425 per gram av pakningens nettovekt 

I I  

Vedtaket tek til å gjelde 1. juli 2021. 

Vedtak om avgift på viltlevende marine ressurser 

 

§ 1 Fra 1. juli 2021 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales 

avgift til statskassen ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser høstet 

av norskregistrert fartøy. Avgift skal betales med 0,42 pst. av avgiftsgrunnlaget. Avgifts-

grunnlaget er brutto salgsbeløp minus den avgift som skal betales til fiskesalgslaget et-

ter fiskesalslagslova. 

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten, og om grunnla-

get for avgiften. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på viltlevende marine ressurser som leveres 

• a) til diplomater, 

• b) til NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred, 
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• c) til Den nordiske investeringsbanken, 

• d) vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag. 

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departemen-

tet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller el-

ler situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det 

spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning. 

Vedtak om endring i Stortingets vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. 

 

I  

Stortingets vedtak 15. desember 2020 om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. (kap. 

5556 post 70) oppheves. 

I I  

Vedtaket trer i kraft 1. juli 2021. 

Vedtak om endring i Stortingets vedtak om toll 

 

I  

I Stortingets vedtak 15. desember 2020 om toll for budsjettåret 2021 (kap. 5511 post 70 

og 71) gjøres følgende endring: 

§ 2 annet ledd skal lyde: 

For GSP+-landene er tollsatsen 0 for blomster i kapittel 6, varenumrene 06.02.4008, 

06.02.9031, 06.02.9043, 06.02.9044, 06.02.9051, 06.03.1120, 06.03.1290, 06.03.1320, 

06.03.1420, 06.03.1510, 06.03.1912, 06.03.1992, 06.03.1994, 06.03.1995 og 

06.03.1996 i tolltariffen. 

I I  

Vedtaket trer i kraft 1. juli 2021. 

 

ANDRE VEDTAK 

 

Følgende ble vedtatt: 



 

Side 6 

 

Fullmakt til å dekke utgifter til fortsatt bobehandling 

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2021 kan bestemme at det under ord-

ningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser ut over gitte be-

vilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 

28,8 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningen under kap. 1618 Skatteetaten, 

post 21 Spesielle driftsutgifter. 

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen 

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2021 kan gi Skatteetaten fullmakt til å: 

• 1. føre uplasserte innbetalinger mot mellomværendet med statskassen. Etter at 

kravene er fastsatt og registrert i regnskapssystemet, blir innbetalingene resul-

tatført i statsregnskapet og mellomværendet utlignet. 

• 2. føre midler Skatteetaten har krevet inn på vegne av andre aktører, mot mel-

lomværende med statskassen i de tilfeller Skatteetaten sender midlene videre. 

Mellomværende utlignes i perioden Skatteetaten sender midlene videre til aktu-

ell aktør. 

---- 

 

Vedtatte bevilgninger som omtalt ovenfor, stilles med dette til disposisjon etter de 

samme prinsipper som fremgår av bestemmelsene i pkt. 8 Budsjettildeling, i tildelings-

brevet av 21. desember 2020, og med samme rapporteringskrav som fremgår av ved-

legg 4 og 5 til det brevet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Osmund Jacobsen 

fagsjef 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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