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Anmodning om utredning av endrede skatteregler for enkeltpersonforetak som 
viktig bidrag for å tilrettelegge for gråndervirksomhet, nyskapning og 
omstilling 

Jeg viser til brev av 18. juni vedrørende anmodning om å sette ned et utvalg for å 
vurdere endringer i skattereglene for enkeltpersonforetak for å tilrettelegge for 
grundervirksomhet, nyskapning og omstilling. Takk for innspillet. 

Regjeringens hovedmål i skattepolitikken er å finansiere fellesgoder så effektivt som 
mulig. Regjeringen vil dessuten redusere skatte- og avgiftsnivået for å øke 
verdiskapingen og for å gi større frihet for familiene og den enkelte. Det skal lønne seg 
mer å spare, investere og arbeide. Skatter og avgifter skal også stimulere til mer 
miljøvennlig atferd. Forbedringer av skatte- og avgiftssystemet er derfor en sentral del 
av regjeringens økonomiske politikk og et av de viktigste virkemidlene for å øke 
produktiviteten. 

Norsk økonomi må omstilles etter mange år med sterk vekst i etterspørselen fra 
petroleumsnæringen. Gradvis må fastlandsøkonomien i større grad bidra til å finansiere 
økende utgifter til pensjoner, helse og omsorg. I en slik situasjon er det særlig viktig å 
ha et skattesystem som i minst mulig grad svekker insentivene til å spare, investere og 
arbeide. Skatteomlegginger som gir positive dynamiske virkninger, vil gjøre 
omstillingene enklere. Gode skattemessige vilkår for all næringsvirksomhet, også 
enkeltpersonforetak, er viktige. 

Jeg vil for øvrig vise til at regjeringen i løpet av året tar sikte på å fremme en 
stortingsmelding om skattereform som oppfølging av NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i 
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en internasjonal økonomi. I meldingen tar jeg sikte på at også konsekvenser for 
enkeltpersonforetak skal vurderes. 
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