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Statsbudsjettet 2015  og andre skattemessige forhold for 2014

2014

■ Inntektsskatten redusert til 27% 

■ Begrensninger i rentefradraget, slik at fradraget for 
konserninterne renter er begrenset til 30 % av 
«skattemessig EBITDA». Dagens regler får kun virkning 
dersom netto rentekostnader overstiger 5 millioner kroner.

■ Startavskrivningen i saldogruppen for maskiner, inventar 
mv. med 10%

2015

■ Formuesskatten reduseres hvor bunnfradraget øker fra kr 1 000 00 til kr 1 200 000 og satsen 
reduseres fra 1,0 % til 0,85 %

■ Formuesgrunnlaget for sekundærboliger er foreslått til 70% av markedsverdi.

■ Forenkling av skattlegging av naturalytelser  - pågå et arbeid frem mot 2016-budsjettet 

■ Normrenten for lån fra arbeidsgiver fastsettes med utgangspunkt i effektiv rente på 
statskasseveksler med 0 – 3 måneders løpetid. I tillegg foretas det en forhøyelse av denne 
renten med 1,65 %. 
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SkatteFUNN

■ Regjeringen fortsetter satsningen på forskning og utvikling med økt styrke og øker beløpsgrensene 

for skatteFUNN over Statsbudsjettet

■ Beløpsgrensen for egenutført FoU foreslås hevet fra 8 millioner kroner til 15 millioner kroner

■ Beløpsgrensen for innkjøpt forskning foreslås hevet fra 22 millioner kroner til 33 millioner kroner

■ For enheter som benytter seg av både egenutført og innkjøpt forskning vil det samlede, maksimale 

beløpsgrunnlaget være 33 millioner

■ Maksimal timesats for egne ansatte er 600 kroner 

per time. Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt 

per år. Ulønnet arbeidsinnsats gir ikke grunnlag 

for fradrag.

■ Samtidig varsler regjeringen at den vil gjennomføre 

en evaluering av effekten av de økte satsene for 

skatteFUNN som er foretatt i 2009, 2014 og 2015
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Scheel-utvalget – forslag lagt frem 2. desember 2014

■ 20 prosent selskapsskatt, men omstridte endringer på 

andre områder 

■ Utvalget legger opp til en forflytning av skattebelastningen 

fra næring og over på eiendom og forbruk 

■ Endre formuesbeskatningen, slik at formuesobjekter og 

gjeld skal verdsettes innenfor en mest mulig ensartet 

ramme. Forslaget er ment å være provenynøytralt, slik at 

forslaget først og fremst vil sikre en nøytral utforming av 

beskatningen og ha en fordelende virkning. Forslag 80 %.

■ Skattlegging av utleie i egen bolig

■ Utvalget foreslår en endring og skjerping av reglene for rentefradrag hvor selskaps 

rentekostnader begrenses av en ramme på 45 % av EBIT. Terskelbeløpet for å anvende 

regelen reduseres fra 5 til 1 mill. kroner i netto rentekostnader. Ingen skille på interne og 

ekstern renter.

■ Avskrivningene bør i størst mulig grad samsvare med faktisk økonomisk verdifall. Det 

anbefales å opprettholde saldoavskrivninger, men endre på avskrivningssatsen. Det vises 

til at gjeldende regler for avskrivning av immaterielle eiendeler gir en korrekt 

avskrivningsprofil, og det legges ikke opp til at kostnader knyttet til forskning og utvikling 

skal kostnadsføres løpende, men at reglene for aktivering skal videreføres. 


