
 

 
Fra; kommunedirektør 
 
Til; Ordfører 
 
Dato 29.06.22 

Vedrørende utbytteskatt mm i 2022. 
 

Spørsmål; 

Viser til innlegg i tertialdebatt ang. forslag fra regjeringen om inndragning av 

ekstraordinært skatteproveny fra gevinstskatt i 2021. 

Endringen er beskrevet blant annet i denne 

artikkelen: https://www.nettavisen.no/okonomi/dette-er-kuttene-som-du-ikke-vil-hore-

vedum-skryte-av/s/5-95-486131 

Kan ordføreren redegjøre for 1) Hvor stor denne inndragningen av skatt vil utgjøre for Asker 

kommune for skatteoppgjøret i 2021 2) Får denne inndragningen regnskapsmessig effekt for 

2021 eller 2022 resultatet til Asker kommune? 3) Hvor stor inntekt har Asker hatt fra 

gevinstskatten årlig siden 2005. 

 Njål Vikdal (V) 

Svar; 
 
1) Hvor stor denne inndragningen av skatt vil utgjøre for Asker kommune for 
skatteoppgjøret i 2021 
   
I revidert nasjonalbudsjett for 2022 er anslag på skatt på inntekt og formue i 2022 oppjustert 
med 21 mrd. kroner sammenliknet med saldert budsjett 2022. Oppjusteringen skyldes dels 
en oppjustering av anslagene for lønns- og sysselsettingsvekst, dels at økte utbytter til 
personlige skattytere i 2021 innebærer økte skatteinntekter i 2022. I anslaget på 
kommunesektorens inntekter i 2022 legges det til grunn at skattene øker med 14 mrd. 
kroner som følge av det sistnevnte. Det er vedtatt at en del av merinntektene fra 
tilpasningen til endret utbytteskatt på 14 mrd. kroner skal tilfalle staten. Kommunesektoren 
får beholde om lag 1,9 mrd. av disse midlene som en engangsinntekt i 2022, mens 12,1 mrd. 
tilfaller staten.  
 
Kommuner som har høye utbytter i skattegrunnlaget, får også størst gevinst av 
merskatteveksten. Det er betydelige forskjeller mellom kommunene. For å redusere 
fordelingsvirkningene, er det vedtatt at trekket gjøres som en kombinasjon av et likt trekk 
per innbygger og et trekk etter antatt fordeling av merinntekt fra utbytteskatten. 25 prosent 
av trekket fordeles etter innbyggertall, og 75 prosent av trekket fordeles etter anslått 

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.nettavisen.no%2fokonomi%2fdette%2der%2dkuttene%2dsom%2ddu%2dikke%2dvil%2dhore%2dvedum%2dskryte%2dav%2fs%2f5%2d95%2d486131&umid=f171b5cc-68c1-402c-b660-32acaaf0e204&auth=544d8fb4627f83b8b984157fd3983ce13e468037-80e9e6aa85be14f56bd91e7d9415ea97e8097b6a
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.nettavisen.no%2fokonomi%2fdette%2der%2dkuttene%2dsom%2ddu%2dikke%2dvil%2dhore%2dvedum%2dskryte%2dav%2fs%2f5%2d95%2d486131&umid=f171b5cc-68c1-402c-b660-32acaaf0e204&auth=544d8fb4627f83b8b984157fd3983ce13e468037-80e9e6aa85be14f56bd91e7d9415ea97e8097b6a


merinntekt i 2022, etter utbytter i 2021, der det er tatt hensyn til inntektsutjevningen. For 
Asker kommune er trekket i rammetilskudd 216,4 mill. kroner i 2022.  
  
 2) Får denne inndragningen regnskapsmessig effekt for 2021 eller 2022 resultatet til Asker 
kommune?  
  
Denne inndragningen får regnskapsmessig effekt i 2022 regnskapet.  
  
3) Hvor stor inntekt har Asker hatt fra gevinstskatten årlig siden 2005. 
 
Dataene vi har fått fra skatteetaten er hentet ut er fra inntektsåret 2011 til 2020 og gjelder 
utbytte fra aksjer på skattytere som har hatt skatteplikt til Asker, Røyken og Hurum 
kommune i perioden. Videre er det anslått skatt på beløpene ut ifra gjeldende skattesatser 
for de respektive inntektsårene. Fordelingstallene er så benyttet for å finne kommunens 
andel hvert år.  
Dersom det er ønskelig med data tilbake fra 2005 kan skatteetaten forsøke på det men dette 
vil være arbeidskrevende og man er usikker på kvaliteten på datagrunnlaget.  
 

 

Inntektsår Utbytte på aksjer

Oppjusteringsf

aktor

Skattesats på 

alminnelig inntekt Beregnet skatt

Fordelingstall 

kommunen

Fordelt til 

kommunen

2011 960 717 689           28 % 269 000 953     29,06 % 78 181 361                     

2012 938 941 769           28 % 262 903 695     29,62 % 77 863 676                     

2013 1 103 139 704        28 % 308 879 117     29,73 % 91 822 917                     

2014 1 369 790 285        27 % 369 843 377     30,06 % 111 183 250                   

2015 2 808 664 090        27 % 758 339 304     31,05 % 235 446 322                   

2016 2 004 891 446        1,15 25 % 576 406 291     32,31 % 186 238 245                   

2017 2 045 709 184        1,24 24 % 608 803 053     33,37 % 203 168 203                   

2018 1 903 413 333        1,33 23 % 582 254 139     33,47 % 194 868 389                   

2019 2 136 534 858        1,44 22 % 676 854 243     33,05 % 223 692 327                   

2020 2 375 124 470        1,44 22 % 752 439 432     32,12 % 241 683 546                   

Skatt på utbytte fordelt til nye Asker kommune


