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Innspill til ny regjeringsplattform fra Alliansen for norsk, privat eierskap:
Formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital bør avvikles
Formelle forhandlinger om Venstres inntreden i regjeringen vil begynne over nyttår. Bredden av norsk næringsliv ber i den
forbindelse om at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre løfter ambisjonene om å fremme norsk gründerskap og eierskap for
å øke verdiskapingen. Vi ber samlet om at formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert kapital avvikles i løpet av
stortingsperioden. Dette vil være i tråd med Høyre, Frp og Venstres løfter til næringslivet både i både skattereformen av 2006
og av 2016, og hva flere av organisasjonene i Alliansen har arbeidet for siden skattereformen av 1992.

Innspill til ny regjeringsplattform fra det private næringslivet:
•

Formuesskatt på arbeidende, næringsrelatert kapital – definert som aksjer og driftsmidler – avvikles
i løpet av stortingsperioden.

Moderate ambisjoner reduserer ikke den betalte formuesskatten på arbeidende kapital
Regjeringen er godt kjent med at norske eiere står bak hoveddelen av egenkapitalen til nye og mindre bedrifter, og at
formuesskatt på arbeidende kapital virker negativt på konkurranseevnen og verdiskapingspotensialet til norskeide bedrifter
generelt. I en omstillingstid for norsk økonomi taler det i seg selv for store ambisjoner i reduksjon av formuesskatten.
Men en ny hovedgrunn til å øke ambisjonsnivået i
reduksjonstakten
er
erfaringen
fra
forrige
stortingsperiode, hvor formelle skattereduksjoner ikke
reduserte den nominelle, betalte formuesskatten.
Formuesskatten totalt utgjorde 14,04 mrd. kroner i både
2013 og 2017, og øker til 14,1 mrd. kr i 2018.
Formuesskatt på arbeidende kapital har økt fra 2013 til
2018. Basert på tallgrunnlag fra Finansdepartementet kan
det anslås at den utgjorde 6,7 mrd. kr i 2013, 7,5 mrd. kr i
2017 og vil utgjøre 8,0 mrd. kr i 2018. Justert for inflasjon
gir det uendret betalt formuesskatt på arbeidende kapital
fra 2013 til 2017, mens det er netto økning i den betalte
formuesskatten på arbeidende kapital i 2018, til tross for
at verdsettelsesrabatten økes med 10 prosentpoeng.

Formuesskatt totalt (blå søyle) og formuesskatt på
næringsaktiva (rød søyle). Nominelle mrd. kr
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Kilde: FIN, svar på sp. nr. 443 og 444 fra Venstre, behandlingen av statsbudsjettet
2018 og NyAnalyse

Inklusiv lettelsene vedtatt for 2018 har regjeringen redusert formuesskatten med 6 mrd. kroner. At den betalte
formuesskatten på arbeidende kapital likevel har økt de siste fem årene, har flere årsaker. Renten i verden har etter
finanskrisen vært lavest i historien, og en lengre periode med lave eller negative realrenter har blåst opp verdien av ulike
formuesobjekter, som aksjer og eiendom. Dette er utenfor regjeringens kontroll. Mye tyder imidlertid på at økt verdsetting
av næringseiendom etter 2013 har hatt større provenyvirkning enn forutsatt av Finansdepartementet, og at lettelsene derfor
ikke har vært så store som tidligere anslått. Tekniske forhold ved beregningen av formuesverdien av næringseiendom kan
også ha spilt inn.
Formuesskatten på aksjer og driftsmidler utgjør nå 8 mrd. kroner. Det er rett over halvparten av hva utbytteskatten kan
estimeres til og et mindre beløp enn hva investeringsavgiften, som ble avviklet på to år, utgjør i dagens kroner. Ved en jevn
avvikling av formuesskatten på aksjer og driftsmidler kan verdsettelsesrabatten økes med 25-30 prosentpoeng i hvert av de
resterende tre budsjettårene. Vi mener dette tiltaket er riktig og viktig for å styrke norske eierskap og skape flere lønnsomme
arbeidsplasser i Norge, og at det må prioriteres i denne stortingsperioden.
Vi ønsker Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre lykke til med regjeringsforhandlingene og det politiske arbeidet fremover.
Vennlig hilsen,
Villeman Vinje
Sekretariatsleder, Alliansen for norsk, privat eierskap
Alliansen består av NHO, Virke, Bedriftsforbundet, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Rederiforbund, Norges Fiskarlag, Norges
Lastebileier-Forbund, Maskinentreprenørenes Forbund og Regnskap Norge og representerer om lag 110 000 bedriftsenheter med om lag 1 million ansatte

