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Innspill til statsbudsjettet for 2019, fra Alliansen for norsk privat eierskap:  

Formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital bør reduseres i 2019 
 

Alliansen oppfordrer Regjeringen til å avvikle formuesskatten på arbeidende kapital i løpet 

av inneværende stortingsperiode. En gradvis avvikling krever at verdsettingsrabatten for 

aksjer og driftsmidler økes til opp mot 50 prosent i 2019. 

Moderate ambisjoner reduserer ikke den betalte formuesskatten på arbeidende kapital 

Medlemsbedrifter som inngår i Alliansen melder at formuesskatten på arbeidende kapital er problematisk for 

norskeide bedrifter, og at den virker negativt på deres investerings- og finansieringsmuligheter. Dette svekker 

norskeide bedrifters omstillingsevne og deres konkurransesituasjon overfor utenlandsk- og offentligeide 

virksomheter. Negative omstillings- og verdiskapingsvirkninger av formuesskatt støttes også av 

Kapitaltilgangsutvalget (NOU 2018:5). Over 300 000 personer betalte formuesskatt på arbeidende kapital i 2017, 

og norske eiere står bak det aller meste av egenkapitalen til nye og mindre bedrifter. Jo høyere satsen i 

formuesskatten er, jo mer negativ virker den på økonomien. De historisk lave rentene vi nå erfarer, som 

reflekteres i redusert avkastning på kapitalen, forsterker dette. Formuesskatt på arbeidende kapital virker 

negativt på norsk økonomi sin evne til å skape nye arbeidsplasser og videreutvikle eksisterende bedrifter.  I en 

omstillingstid for norsk økonomi taler det i seg selv for store ambisjoner i reduksjonstakten for formuesskatten 

på arbeidende kapital.

Det er estimert at den nominelle, betalte 

formuesskatten på arbeidende kapital økte fra  

6,7 mrd. kr i 2013 til 7,5 mrd. kroner i 2017. Det til 

tross for at satsen i formuesskatten ble justert ned i 

forrige stortingsperiode og arbeidende kapital ble 

definert ved en egen verdsettingsrabatt for aksjer 

og driftsmidler. Den betalte formuesskatten på 

norsk næringsliv er estimert å øke ytterligere i 2018, 

til 8 mrd. kroner.  

Skal den betalte formuesskatten på arbeidende 

kapital reduseres i 2019, må verdsettingsrabatten 

økes mer enn i 2018.   

Alliansen oppfordrer Regjeringen til å avvikle 

formuesskatten på arbeidende kapital i denne 

stortingsperioden. En jevn innfasing av dette målet 

vil kreve at verdsettingsrabatten for aksjer og 

driftsmidler økes til opp mot 50 prosent i 2019. 

Formuesskatt totalt (blå søyle) og formuesskatt på 

arbeidende kapital (rød søyle). Nominelle mrd. kr 

 

Kilde: FIN, svar på sp. nr. 443 og 444 fra Venstre ved behandlingen av 

statsbudsjettet for 2018 og egne beregninger.

På vegne av de 110 000 bedriftene som inngår i næringsorganisasjonene i Alliansen, med til sammen 1 million 

ansatte, ønskes Regjeringen lykke til med arbeidet med å utforme et statsbudsjett for 2019 som styrker 

verdiskapingen. 
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