Skatt
30. august 2017
SV foreslår å legge om skattesystemet for å bidra til bedre fordeling og redusere klimagassutslippene.
SV foreslår lavere skatt på lave og vanlige inntekter, og høyere skatt på formue, arv og eiendom. De
fleste vil tjene på en slik omlegging. Avgiftssystemet må bidra til å fremme miljøvennlige løsninger og
til å legge om til nullutslippsamfunnet.

De viktigste argumentene i skattedebatten
1. SV foreslår lavere skatt på lave og vanlige inntekter. Det gjør at folk sitter igjen med mer av
egen arbeidsinnsats. Samtidig foreslår vi å øke skatten på formue, arv og eiendom. Med SVs
alternative statsbudsjett for 2017 ville alle som tjener under 600 000 kroner i snitt få lavere
skatt. De fleste vil altså tjene på en slik omlegging.
2. Vi vil øke skattene tilbake til 2013-nivået for å finansiere bedre velferd og finansiere
investeringer for framtida. Dagens regjering har smurt sine skattekutt med å øse av
oljefondet. Det er ikke en bærekraftig strategi.
3. Vi må bruke avgiftssystemet til å fremme miljøvennlige løsninger og til å legge om til
nullutslippsamfunnet. Dette må skje på en måte som er sosialt rettferdig. I SVs alternative
statsbudsjett for 2017 foreslår vi lavere inntektsskatt for å gi rom for miljøvennlige
avgiftsendringer.

SVs skattepolitikk
Norge er et land med relativt små forskjeller, men ulikheten øker. De 10 prosent rikeste
husholdningene i Norge eier halvparten av all nettoformue. En gjennomgang utført av Aftenposten i
2015 viste at 77 av de 100 rikeste i Norge er arvinger. Samtidig er det flere som sliter med å få
endene til å møtes, og antallet barn i fattige familier vokser.
Fordeling handler om langt mer enn skattepolitikken, men skattesystemet kan likevel bidra til bedre
fordeling i samfunnet. SV vil ha en omlegging av skattesystemet som bidrar til bedre fordeling. Derfor
ønsker vi mindre skatt på arbeid, og mer skatt på formue, arv og eiendom.
Mange økonomer har påpekt at dagens skattesystem for bolig og eiendom bidrar til økte forskjeller.
Dette skjer fordi skattefordelene ved å eie bolig er utformet sånn at de som eier dyrest og flest
boliger får de største skattefordelene. Det offentlige brukte til sammen 24 milliarder kroner i 2016 på
disse fordelene, selv når vi regner inn kommunal eiendomsskatt og dokumentavgiften. I tillegg til å
forsterke forskjellene, bidrar dette til større i boligprisene enn vi ellers ville hatt, med fare for
perioder med stor prisvekst etterfulgt at raske prisfall. Det er skadelig for økonomien som helhet, og
kan føre til store problemer for den enkelte. I tillegg bidrar dette til at kapital syltes ned i
eiendomsmarkedet i stedet for at det investeres i næringslivet.
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Noen av de viktigste forslagene i vårt alternative statsbudsjett for 2017
- Lavere skatt på lave og middels inntekter, og mer skatt på bolig. De fleste tjener på vårt
forslag til omlegging. Alle med under 600 000 kroner i inntekt får lavere skatt, også om vi
inkluderer økning i formuesskatt og boligskatt.
- Høye inntekter og formuer får høyere skatt.
- Det utredes en ny arveavgift med høyt bunnfradrag.
- Gjøre det mindre lønnsomt å spekulere i eiendom. Det foreslås en særskatt på
sekundærbolig.
- Det må bli dyrere å forurense. Lave og middels inntekter kompenseres med lavere
inntektsskatt.
- I tillegg vrir vi bilavgiftene sånn at det lønner seg mer å velge nullutslippsbiler. Vi foreslår å
innføre skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort i kollektivtransporten for å gjøre
det mer attraktivt å bruke kollektive alternativer.

Skattereformen 2016 (Scheel-utvalget)
Våren 2016 ble flertallet på Stortinget enige om en skattereform. SV ønsket å være en del av
flertallet, men kunne ikke skrive under på en reform som gir store skattekutt til de med høyest
formuer.
Skatteforliket endte blant annet opp med at formuesskatten ble senket fordi aksjer og driftsmidler
skulle få 20 prosent rabatt i utregningen av likningsformuen, noe som betyr store skattekutt til de
med høyest formuer.
SVs utgangspunkt i forhandlingene:
•
•
•
•
•

Et mer omfordelende skattesystem.
Utvide skattegrunnlaget for å sikre mest mulig rettferdig skatt.
Kamp mot overskuddsflytting og skatteunndragelse.
Flytt skatt fra arbeid til eiendom og formue.
Skape rom for at vanlige folk samlet sett ikke kommer dårligere ut ved innføring av høyere
klimaskatter enn vi har i dag.

Svar på spørsmål
Vil SV øke skattene for folk flest?
- Nei. Med vårt skatte- og avgiftsopplegg vil alle som tjener under 600 000 kroner i snitt få
lavere skatt enn med regjeringens opplegg. Da har vi inkludert våre forslag om økt
formuesskatt og innføring av fordelsbeskatning av bolig.
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Hvor høyt mener dere at skattene skal økes?
- Vi har i hele denne perioden foreslått å øke skatte- og avgiftsnivået til 2013-nivået, i tillegg til
inntektene fra den nye finansskatten. For 2017 ville dette ha innebært en økning i statens
inntekter på 23 milliarder kroner.
- Skattene må ligge på et nivå som sikrer velferden, og derfor går vi til valg på å øke skattene.
Dette må gjøres på en måte som sikrer et mer omfordelende skattesystem.
Hvor høye skal miljøavgiftene være?
- Vi har foreslått lavere skatt på lave og middels inntekter, noe som vil mer enn kompensere
for høyere miljøavgifter.
- Avgiftene må bidra til å vri forbruket i en mer miljøvennlig retning, og bidra til omstilling til
nullutslippssamfunnet.
- Det er viktig med en sosial utforming av den helhetlige skatte- og avgiftspolitikken. Folk flest
må se seg tjent med et mer miljøvennlig avgiftssystem.
Hvorfor vil dere ikke fjerne formuesskatten
- Formuesskatten er en av de mest omfordelende skattene vi har. I mange tilfeller er
formuesskatten nesten den eneste skatten noen av de aller rikeste betaler. Små forskjeller er
i seg selv er også viktig for næringslivet og økonomien som helhet.
- Kutt i formuesskatten betyr enten at andre skatter må økes, eller at det må kuttes i velferd. Å
tappe oljefondet enda mer for å finansiere dette, slik denne regjeringen har gjort, er ikke en
bærekraftig løsning.
- Kutt i formuesskatten er et lite effektivt skattekutt hvis målet er å skape flere arbeidsplasser.
Konsulentselskapet Menon utarbeidet på oppdrag fra regjeringen en rapport i 2015 som
viste kutt i selskapsskatten var åtte ganger mer effektivt enn kutt i formuesskatten. SV har
støttet reduksjonen i selskapsskatten.
Hvorfor vil dere skatte folks bolig?
- Vi foreslår lavere skatt for folk flest, selv om vi inkluderer forslaget om boligskatt.
- Vårt forslag er å gjeninnføre skatt på fordel av å eie bolig, slik det var før 2005. Til gjengjeld
foreslår vi lavere inntektsskatt på lave og vanlige inntekter. De fleste vil tjene på en slik
omlegging.
- Det er bred enighet blant økonomer om at skattesystemet for bolig bidrar til å forsterke
forskjellene i samfunnet. I tillegg har blant andre IMF anbefalt å redusere skattefordelene for
boligsektoren for å sikre et mer stabilt boligmarked. Et stabilt boligmarked er viktig for folks
økonomi og for finansiell stabilitet.
Hvorfor vil dere ikke redusere rentefradraget på boliglån?
- Fordi det vil i størst grad gå ut over dem som kom sist inn i boligmarkedet og derfor har
størst gjeld. Vårt forslag til en boligskatt vil være en langt mer rettferdig å gjøre dette på.
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