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I. INNLEDNING 

Tilpasningene ved et eventuelt EU-medlemskap kommer til å påvirke statsbudsjettet både på 

utgifts- og inntektssiden. Forandringene på statsbudsjettet skyldes i første rekke betalingene til 

EUs felles budsjett, forandringene i skatt- og avgiftssystemet og tilpasningen av norsk 

landbrukspolitikk til EUs felles landbrukspolitikk (CAP, commom agricultual policy). 

I Norge har det offentlige hatt en stor betydning i økonomien. De offentlige inntektene i 1991 

var 3 83 880 mrd. kr. Dette svarte til 56% av bruttonasjonalproduktet (BNP) samme året. De 

viktigste inntektskildene var direkte skatter og trygdepremier (53% av de totale inntektene) og 

indirekte skatter (30% av de totale inntektene). Offentlige utgifter består hovedsaklig av 

subsidier, stønader til private konsumenter og velferdsutgifter som undervisning, helsestell, 

sosialtrygd. 

Notatet har til hensikt å se nærmere på forandringene i det offentliges inntekt- og utgiftposter 

som følge av et EU-medlemskap med vekt på forandringene i skatte- og avgifttssystemet. 

Beregningene i Stortingsmelding nr.40 (1993-1994), Om medlemskap i Den europeiske union, 

er utgangspunktet for notatet. Kostnads- og inntektsmessige forandringer som ikke berører 

statsbudsjettet omtales ikke. 
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Il. EUs FELLES BUDSJETT OG AVGIFTSSYSTEM 

Il.1. EUs UTGIFTER OG INNTEKTER 

·, "':.'· 

EU-organene har tatt over en rekke ansvarsområder som tradisjonelt sett tilhører 

nasjonalstaten. For å gjennomføre disse oppgavene med tilhørende administrative kostnader 

innvilger EU-landene et beløp til EUs felles budsjett. I 1993 utgjorde EUs samlet budsjett 69 

mrd. ECU (579,6 mrd. NOK)1 i 1992 priser. Dette tilsvarer til 1,21% av medlemslandenes 

BNI og et bidrag på 195 ECU (1 638 NOK) pr EU-borger (EFs budget, 1993). 

Figur 1. EUs utgifter i 1993 og 1999 (andeler i%) 

1993 

Kilde SOU 1994:6, s. 353 
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11111 administrasjon 

• eksterne utgifter 
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11!11 andre 

1999 

De største utgiftspostene var utgifter knyttet til EUs felles landbrukspolitikk og strukturtiltak 

11ECU=8,4 NOK 
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med henholdsvis 51 % og 28%. Administrasjonskostnadene tilsvarte 6% av EUs budsjett. EUs 

utgifter kommer til å øke til 84 mrd. ECU (705,6 mrd. NOK) i 1999 i 1992 priser. Andelen av 

landbruksutgifter i 1999 reduseres til 46%, mens andelen av utgifter til strukturfond, forskning 

og utvikling, eksterne utgifter-som .u-hjelp. og betalinger til ,sentr;:il.; ,og østetm;>peiske land og 

utgifter knyttet til samhørighetsfond, utviklingen i vanskelig stilte områder innen EU, økes. 

For å dekke disse utgiftene betaler EU-landene hvert år et beløp til EUs felles budsjett. 

Beløpet beregnes etter en nøkkel basert på medlemslandenes bruttonasjonalinntekt 

(dvs.bruttonasjonalprodukt fratrukket nettorenter og aksjeutbytte til utlandet, BNI) og 

merverdiavgiftsgrunnlag. I tillegg overføres tollinntekter og avgifter knyttet til landbruket til 

EU-budsjettet. EU-budsjettets kilder er altså hovedsaklig: 

- tollinntektene og andre importavgifter på varer fra tredje land, 

- importavgifter på jordbruksprodukter og avgifter på overskudd av jordbruksprodukter som 

produseres innen EU, 

- en gitt prosentandel av hvert medlemslands merverdiavgiftsgrunnlag. Prosentandelen er felles 

for alle medlemsland. I de siste årene har beløpet tilsvart 1,4% av merverdiavgiftsgrunnlaget. 

- en gitt prosentandel, felles for alle medlemsland, av bruttonasjonalinntekt, BNI. 

Inntektene fra toll- og landbruksavgifter som oppkreves ved import til EU utgjorde 23,4% av 

EUs samlede inntekter i 1993. 

Den største inntektsposten er beløpet som beregnes utfra medlemslandenes merverdiavgifts

grunnlag. Beløpet utgjør 55% av EUs totale inntekter. Av hvert medlemslands merverdi

avgiftsgrunnlag overføres en gitt andel til EUs fellesbudsjett. Andelen har økt fra 1 % i 1986 til 

dagens 1,4%. Fra og med 1995 reduseres andelen av denne posten gradvis til 1% innen 1999. 

I 1995 kommer medlemslandene å betale 1,32% av sitt merverdiavgiftsgrunnlag. Nedgangen i 

EU-budsjettet som et resultat av dette kompanseres ved å øke% andelen av BNI-posten. En 

begrensing på inntektene fra denne posten er at merverdiavgiftsgrunnlaget ikke kan overstige 

55% av et medlemslands BNI. Medlemsland med særlig lavt BNI, bruttonasjonalinntekt, har 

forholdsvis høy konsumandel i BNI. Dette betyr høye betalinger til EUs felles budsjett i 

forhold til disse landenes betalingsevne. Merverdiavgiftsgrunnlaget har oversteget 55% av 
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BNI i medlemsland som Hellas, Irland og Portugal. Beslutningen om å øke inntektene fra 

BNI-posten er i samsvar med tanken om å belaste medlemsland etter deres betalingsevner. 

Den siste posten er et restbeløp som-korrigerer inntektsid.en.slik at EU-budsjettet balanseres. 

Hvert medlemland betaler en gitt prosent av sin BNI. Inntektene fra posten utgjorde 21,4% av 

den totale inntekten. Fra og med 1995 økes inntektene fra denne posten både for å 

kompansere for nedgangen i EUs inntekter i kjølvannet av reduksjon i overføringene fra 

merverdiavgiftsgrunnlaget, og for å kompansere for økte EU-budsjett. 

Figur 2. EUs inntektskilder i 1993 (som % av den totale) 

1993 

0,7 

54,5 

Kilde: EFs budget, 1994 

mDtoll og landbruksavgifter 

mbeløpet fra 
momsgrunnlaget 

El inntekter basert på BNI 

li annet 

EUs inntekter fra merverdiavgiftsgrunnlaget og BNI hentes-fra medlemslandenes statsbudsjett 

hvert år. Toll- og landbruksavgifter er et inntektstap for medlemslandene. EUs totale 

inntekter begrenses ved en gitt prosentandel av den totale bruttonasjonalinntekten, BNI, i EU, 

dvs. EUs felles budsjett kan ikke overstige den gitte prosentandelen av EU-landenes totale 

BNI. Fram til 1992 kunne EU disponere over et maksimalt beløp som ikke oversteg 1,2% av 

summen av medlemslandenes årlige BNI i markedspriser. Fram til 1999 kommer EU-landenes 

bidrag til det felles budsjettet gradvis til å øke til 1,27% av medlemslandenes BNI. Allerede 

1995 økes andelen til 1,21%. Mye tyder på at tendensene til vekst i budsjettets størrelse 
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fortsetter etter 1999. Dette skyldes bl. a. av at EU-organer kommer til å øke sine 

ansvarsområder i fremtiden ikke minst når det gjelder internasjonale forbindelser på EU-nivå, 

bl.a. politikken overfor u-landene og Øst-Europa. 

.·I. ,1 ·.:• 1 •.'..'I 

De enkelte medlemlandenes bidrag til EU-budsjettet reflekterer størrelsen på deres økonomi 

og deres betalingsevne. Den største bidragsyteren til EU-budsjettet er Tyskland. I 1993 betalte 

Tyskland 28,5%, Frankrike 18,4%, Danmark 1,9% og Irland 0,8% av det totale bidraget fra 

medlemslandene. % andelene svarte til ca 20 mrd. ECU (168 mrd. NOK) fra Tyskland, ca. 13 

mrd. ECU (109 mrd NOK) fra Frankrike, ca. 1,4 mrd (12 mrd. NOK) fra Danmark og 600 

mil. ECU (5 mlr. NOK) fra Irland. 

11.2 SKATT- OG MERVERDIA VGIFTSYSTEMET I EU 

Innen EU varierer beskatningen mellom medlemslandene. Det finnes hverken formelle regler 

for hvordan skattesystemet skal utformes eller beskatningsrett i egentlig mening. EU har ingen 

formelle tilpasningskrav angående beskatning av inntekt, kapital eller fast eiendom. Når det 

gjelder beskatning av selskaper, gjelder det en rekke bestemmelser for å regulere forholdet 

mellom mor- og datterselskaper og for å unngå dobbeltbeskatning. Regelverket er til en stor 

grad regulert med hensyn til selskaper som opererer internasjonalt. 

Indirekte skatter 

Indirekte skatter omfatter hovedsaklig merverdi- og særavgifter. Mineralolje- og bilavgifter tar 

vi også med i denne gruppen. Ved et eventuelt EU-medlemskap kommer det til å være 

nødvendig med en tilpasning av de indirekte skattene som vil gi budsjettmessige 

konsekvenser. 

Ved vedtaket av sjette avgiftsdirektiv i 1977 (Rdir 77/388ÆØF) innførte EU likt grunnlag for 

merverdiavgifter. Det betyr at EU i prinsippet har harmonisert avgiftsområdet, dvs. innført et 

ensartet beregningsgrunnlag for merverdiavgiften. Dette er viktig ved beregningene av 

medlemslandenes bidrag til det felles EU-budsjettet. Prinsippet er at alle varer og tjenester 

beskattes, og således inngår i beregningsgrunnlaget. 
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Dagens merverdiavgiftssytem trådte i kraft i 1.1.1993 og skal gjelde til 1.1.1997. Dette er altså 

en overgangsordning. Dagens system er basert på "destinasjonsprinsippet". Det betyr at varer 

skal avgiftbelegges i det landet der de omsettes. I juni 1994 varslet Christiane Scrivener, 

Kommisjonæren som er~ansvarlig for skattespørsmål, mulige-forandringene .i .skattesystemet 

etter 1996. Kommisjonen går inn for en forandring slik at momssatsen i landet hvor varen er 

produsert skal gjelde, dvs. "opprinnelsesprinsippet", uansett hvilket land varen omsettes i. 

Begrunnelsen er at dagens regler er tungvinte og byråkratiske. Kommisjonen ser også på 

gjennomføringen av "opprinnelsesprinsippet" som et press for å :få harmonisert momsatsene. 

Det indre markedets prinsipper om et felles marked uten grenser vil ha nytte av en lik 

avgiftssats for en vare i hele EU-området, og dermed forenkles handelen mellom EU-land 

(DN, 30. juni 1994, s.8). 

I juni 1991 ble medlemslandene enige om å fastsette en normalsats på merverdiavgift på 

minimum 15%, og å la hvert medlemsland fritt kunne anvende en redusert sats på minimum 

5% for en rekke varer. Medlemslandene står altså fritt til å sette avgiftssatsene høyere enn de 

gjeldende minimumssatsene. De aktuelle merverdiavgiftssatsene varierer fra et medlemsland til 

et annet (tabell 1). 

Den normale satsen for merverdiavgifter er 15%, men for enkelte varer vil det være anledning 

til å ha lavere satser. Minimumskravet for laveste satser er 5%. Fødevarer (unntatt 

alkoholholdige drikkevarer), energi til oppvarmings- og belysningsformål, vann, legemidler og 

persontransport kan benytte seg de lavere satsene. Det er allikevel mulighet til å videreføre 0-

satser og satser lavere enn 5% for enkelte varer, på visse vilkår, i overgangsperioden fram til 

1997. Det kreves enstemmighet i Rådet ved eventuell opphevelse av overgangsbestemmelsene. 

Ved medlemskapforhandlingene fikk Norge aksept for sin 0-sats på aviser, tidskrifter og 

bøker. 

Selv om all omsetning av varer og tjenester skal være underlagt merverdiavgift, finnes det en 

rekke unntak, særlig i tjenestesektoren. I tjenestesektoren skal omsetning knyttet til helse-, 

sosial" undervisnings-, kultur-, idrettstjenester og de fleste bank- og forsikringstjenester være 

untatt fra avgiftsplikten. En rekke offentlige tjenester som ikke omsettes i markedet vil falle 
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utenfor avgiftsområdet. 

Importvarer fra tredje land vil bli belagt merverdiavgift i innførseislandet. Ved eksport til 

tredje land pålegges det,ikke merverdiavgift. . i · .,.., ·.·· 

Tabell 1. Merverdiskatter i EU-landene og de øvrige nordiske land januar 1993 

redusert 
skatt 

Belgia 1/6/12 
Danmark 
Frankrike 2/15,5 
Hellas 4/8 
Irland 2,7/10/12,5 
Italia 4/9/12 
Luxembourg 3/6 
Nederland 6 
Portugal 5 
Spania 3/6 
Storbritannia 
Tyskland 7 

Finland 
Sverige 12/21 
Norge 

Kilde: Sverige och Europa, SOU 1994:6, s.365 

Særavgifter 

normal 
skatt 

19,5 
25 
18,6 
18 
16/21 
19 
12/15 
17,5 
16 
15 
17,5 
15 

22 
25 
22 

høy 
skatt 

30 

Særavgifter inneholder avgifter på alkohol, tobakk og mineralolje. Medlemslandene kan 

utforme særavgifter så lenge de ikke er i strid med EUs generelle prinsipper. Det indre 

markedet avskaffer kontroll ved grensepassering innen EU. Det er vedtatt felles regler for 

hvordan avgiftsoppkrevingen skal skje ved handel innen EU som følge av etableringen av det 

indre marked. Hovedpoenget med reglene er at; 

- avgiftskrevingen ikke nødvendiggjør grenseprosedyrer. 

- varene ikke dobbelbeskattes. 
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I kjølvannet av det indre markedet har EF vedtatt harmonisering av særavgiftene på 

alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer og mineraloljeprodukter. De fleste direktivene på 

dette området ble vedtatt av Rådet i løpet av 1992 med unntak av bestemmelsene angående 

avgiftsstrukturen på tobakksprodukter,.EUs harmonisering. av særavgjfte..n~ .. på alkoholholdige 

drikkevarer, tobakksvarer og mineraloljeprodukter innebærer et struktur direktiv for hvert av 

disse tre områdene som nærmere spesifiserer varene underlagt særavgifter og 

beregningsgrunnlaget og et satsdirektiv som i hovedsak fastsetter minimumssatser (St. meld. 

40, s. 279). Når det gjelder særavgifter (avgifter på olje/bensin, alkohol, tobakk, etc.), ble det 

innført minstesatser f.o .m 1.1.1993 . 

For privates kjøp av varer til eget bruk skal varene avgiftsbelegges i det EU-landet hvor 

varene er kjøpt (opprinnelseslandet). For postordresalg oppkreves avgiften i forbrukslandet 

(destinasjonslandet). For å skille mellom privat bruk og ervervmessige formål kan enkelte EU

land fastsette veiledende grenser for hvor mye den enkelte kan medbringe. Disse 

mengdegrensene kan allikevel ikke være lavere enn: 

- 10 liter brennevin 

- 20 liter sterkvin 

- 90 liter svakvin 

- 110 liter øl 

- 800 stk. sigaretter 

- 1, 0 kg. røketobakk 

EUs regelverk fastsetter et minimumsnivå for mineraloljeavgiftene. Mineralolje skal 

avgiftsbelegges i forbrukslandet. Forskjellige avgiftssatser på mineralolje etter forbruksmål er 

ikke tillatt i EU, særlig av hensyn til indirekte subsidiering av industri. Forbudt mot gradering 

av mineraloljeavgift kan få konsekvenser for treforedlings- og sildemelindustrien ved et 

eventuelt medlemskap. 

Når det gjelder bilavgiftene kreves det en teknisk omlegging siden dagens norske ordning 

forutsetter grensekontroll. Løsningen er at for registrering av kjøretøy kreves det fast 

oppholdssted. Da kan det kreves en registreringsavgift i stedet for importavgiften. De fleste 
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EU-land har også valgt denne løsningen. 

Tabell 2. Særavgifer i EU-landene 1993 (NOK pr liter,- I.ECU=;;:; 8,.3. .NOK) 

spirit ( 40%) 
vm 
vin (10-13%) 
sterkvin ( 16-19%) 
lettøl 
mellomøl 
sterkøl 
blyholdig bensin 
blyfri bensin 
dieselolje 

fyringsolje 1 
fyringsolje 5 
fyringsolje 5, industri 

min 

18,27/33,2 
0 
0 
3,8 
0,54 
0,72 
0,36 
2,8 
2,3 
2,1 

149,4 kr/m3 

108 kr/tonn 
108 kr/tonn 

Kilde: Sverige og Europa, SOU 1994:6, s. 369 

En direkte sammenlingbar tabell for norske særavgifter på alkohol er ikke mulig, fordi at 

norske avgiftssatser er beregnet på grunnlag pr liter volum % (et beløp), en verdiavgift (% 

sats) og en avgift på engangsembalasje. Summen er betydelig høyere enn EU-satsene. Når det 

gjelder avgifter på mineralolje og bensin, ligger de også opptil 50% høyere enn minstesatsene i 

EU. 
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Ill. FORHANDLINGSRESULTATET 

EU har ingen·formelle krav·til"beskatning av-inntekt, kapital eller,fast.eiendom, dermed 

kommer ikke et eventuelt medlemskap til å føre til noe forandring på disse områdene. På 

grunn av fri kapitalbevegelse må man allikevel ta hensyn til hvilke vilkår kapital har i de øvrige 

medlemsland som beskatning, fasiliteter myndighetene tilbyr, etc. Vilkårene for 

kapitalbeskatningen kan derfor ikke være mindre fordelaktig enn i de andre medlemslandene. 

På den annen side omfattes frie kapitalbevegelser allerede av EØS-avtalen. I tillegg har 

tendensene i Norge, og ellers i hele verden, vært i retning av liberaliseringen av kapital. 

Konsekvensene av et eventuelt medlemskap kommer derfor til å være minimale. 

III.1.1. MERVERDIAVGIFTER 

Alle medlemsland er forpliktet til å gjennomføre EUs felles merverdiavgiftssystem. Et 

eventuelt medlemskap innebærer at Norge også tar i bruk det felles avgiftssystemet. Dette 

betyr i første omgang en omlegging av det norske avgiftssystemet slik at grenseformalitetene 

ved handel med andre EU-land bortfaller. Handel mellom medlemsland skal skje uten 

grenseprosedyrer, og avgiften ved handel mellom avgiftspliktige næringsdrivende skal 

beregnes (ikke betales) ved anskaffelsen. Norge praktiserer allerede et merverdiavgiftssystem 

basert på de hovedprinsipper som gjelder i EU. Både i Norge og EU-landene er det blitt 

gjennomført oppkreving av avgift i hvert omsetningsledd, med tilhørende fradragsrett for 

inngående merverdiavgift ved anskaffelser til bruk i avgiftspliktig virksomhet. For norske 

næringsdrivende med innenlandsk vareomsetning eller handel med tredje land kommer et 

eventuelt EU-medlemskap til å innebære små endringer på dette området. Omfanget av 

tjenester underlagt merverdiavgift er bredere i EU. Det kommer til å føre til at Norge utvider 

omfanget av merverdiavgiften til bl.a. hotell- og restaurantbransjen og konsulenttjenester. For 

disse tjenester vil det bli foreslått en lavere avgiftssats enn den generelle 22%-satsen (St.meld. 

40, s.274). Innen et år etter medlemskapsavtalen trer i kraft, må Norge innføre avgift på 

tjenester. 
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De norske nullsatsene på aviser, bøker og tidskrifter, nullsatser vedrørende salg, reperasjon og 

vedlikehold av skip, i gitte tilfeller fly, og nullsatser for salg av varer og tjenester til 

petroleumsindustrien til bruk innenfor norsk territorialgrense, kan opprettholdes etter et 

eventuelt EU-medlemskap .. Nullsatsene. for , transporttjenester, omsetni.ng . ~Y. brqlqe biler og 

elektrisk kraft til husholdningene i de tre nordligste fylkene, vil måtte fjernes. 

Begrensningene på varer som reisende kan ta med seg fra andre EU-land liberaliseres med 

visse unntak av særavgiftsbelagte varer ved et eventuelt medlemskap. 

ID.1.2. SÆRAVGIFTER 

EUs regelverk angående særavgifter er, som beskrevet i kap. Il, basert på minimumssatser. 

Norske avgifter på alkoholholdige varer ligger høyere enn disse minimumskravene. Det 

kreves allikevel visse endringer i utformingen av avgiftene. 

Avgiftssatsene på øl skal øke lineært med alkoholinnhold i følge EU-regler, mens det norske 

systemet avgiftsbelegger øl etter avgiftsklasser inndelt etter alkoholinnhold. De høyere 

avgiftsklassene har forholdsmessig høyere avgiftsbelastning. Det kreves også andre type 

justeringer ved et eventuelt medlemskap. Justeringene betyr ikke nødvendigvis lavere 

særavgifter, men grunnlaget for avgiftene må endres. 

På den annen side kan høyere særavgifter, særlig på alkoholholdige varer og tobakk, legge 

grunnlag for økt grensehandel. I forhandlingene fikk Norge mulighet til å fortsette med 

kvoteordningene ved grensepasseringer. Til tross for at det ikke skal være noen begrensninger 

ved handel innen EU, fikk Norge fortsette med sin kvoteordning for alkoholholdige varer i 

overgangsperioden, inntil 31. desember 1996, ved forhandlingene. Medlemskapsavtalen 

innebærer allikevel en utvidelse av kvotene for medbragte vin, øl og tobakk ved innreise fra 

EU-land så lenge varene er beskattet i innkjøpslandet. Kvotene tilsvarer mengden som gjaldt 

for handel mellom medlemslandene i EU fram til gjennomføringen av det indre marked: 

- 1 liter brennevin eller 3 liter sterkvin 

- 5 liter svakvin 
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- 300 sigaretter eller 150 sigarillos eller 400 gram tobakk 

- 15 liter øl. 

Etter 1996 skal forhandlingsresultatet .revideres ... Revisjonsklausulen åp.ner. fo r."at hvis det ikke 

oppnås enighet om overgangsordningen med kvoter, forlenges ordningen. Det er allikevel 

uvisst hvordan de norske myndighetene kan gjennomføre kvoteordninger uten grensekontroll. 

Man kan altså ikke utelukke inntektstap for staten på grunn av økt grensehandel. På sikt kan 

Norge derfor bli nødt til å redusere avgiftssatsene på alkohol og tobakk. 

Mineralolje skal avgiftsbelegges i forbrukslandet. EUs regelverk fastsetter et minimumsnivå 

for disse avgiftene. Det norske systemet for avgiftsbelegging av mineraloljeprodukter er i all 

hovedsak i tråd med EUs regler. Kun de norske reduserte mineraloljesatsene for treforedlings

og sildemelindustrien er ikke forenelig med EUs regelverk av hensyn til konkurranse

politikken. Den norske mineraloljeavgiften på ferjetransport må også avskaffes ved et 

eventuelt medlemskap. 

Når det gjelder bilavgiftene kreves det en teknisk omlegging. En registreringsavgift i stedet for 

importavgiften er den mest sansynnlige løsningen. På denne måten avskaffer man behovet for 

grensekontroll ved avgiftskreving, og sikrer dagens inntekter fra bilimporten til statsbudsjettet. 

I stedet for grensekontroll legger man fast oppholdssted til grunn. 

Av andre særavgifter må kraftforavgiften avvikles ved et eventuelt medlemskap, mens den 

norske sukker- og sukkervareavgiften må overføres til EU. 

ill.1.3. INVESTERINGSAVGIFTEN 

Investeringsavgiften er en særnorsk avgift. EU-landene har ingen tilsvarende avgift. På grunn 

av fri kapitalbevegelse kan det bli vanskelig å opprettholde en slik avgift. Dessuten er 

investeringsavgiften ikke i tråd med EFs regelverk. I forhandlingene ble det enighet om å 

avvikle investeringsavgiften innen 5 år. 
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ill.2. MULIGE LANGSIKTIGE TILPASNINGER 

Ingen skatte- og avgiftsharmonisering blir direkte eller indirekte nødvendig ved EØS-avtalen. 

Muligheten til ·å oppFettholde,grensekontrollen ved EØS hindrer at grensehandelen fører til 

konkurransevridninger på grunn av forskjeller i avgiftssatsene. Ved et medlemskap faller 

grensekontrollen. I 1997 kommer EU til å innføre det endelige skatt- og avgiftssystemet. 

Kommisjonen har allerede lagt inn et forslag om å innføre "opprinnelsesprinsippet" som 

grunnlag for merverdiavgift. Hvis forslaget blir akseptert, betyr dette at merverdiavgiften i det 

land hvor en vare produseres skal gjelde uansett i hvilket medlemsland varen omsettes. 

Gjennomføringen av "opprinnelsesprinsippet" kan føre til en sterkere press på 

merverdiavgiftssatsene i retning av de laveste satsene i EU. Forslaget fra Kommisjonen om å 

innføre "opprinnelsesreglene" har møtt sterk motstand fra en rekke medlemsland, bl.a. 

Danmark som har høyere mva. enn de fleste andre medlemsland. På den annen siden er 

opprinnelsesprinsippet den mest praktiske løsningen. Dagens ordning er basert på at 

merverdiavgiften i omsetningslandet legges til grunn. I EU-området, hvor det ikke utføres 

grensekontroller, gjennomføres kontrollen via utfylling av en rekke skjemaer. Dagens ordning 

med et kontrollsystem ved salg er byråkratisk. Samtidig finnes det likevel et 

usikkerhetsmoment i forhold til hvordan harmoniseringsprosessen utvikler seg, til tross for at 

det kreves enstemmighet for beslutninger på dette området. Uansett hvilket prinsipp EU 

innfører ( opprinnelses- eller destinasjonsprinsippet), kan medlemsland, gjennom den økende 

konkurransen, bli presset til å tilpasse i det minste en del av merverdiavgifts-satsene og ikke 

minst særavgiftene på alkohol og tobakk. Konsekvensene av en økonomisk og 

konkurransemessig tilpasning er vanskelig å kvantifisere. For det første kan man ikke være 

sikker på hvor langt det er nødvendig å redusere avgiftssatsene. Det er også vanskelig å si noe 

om forandringer i varepriser, og dermed etterspørselen. Norske satser blir mest påvirket av 

satsene i Sverige og Danmark som er de nærmeste naboene. 

Hvordan den enkelte sats påvirkes kommer an på avgifts-/skattegrunnlaget. Avgift/skatt som 

betales etter bosted er forholdsvis mindre utsatt for en tilpasning, feks . bilavgifter. Behovet 

for å redusere skatt og avgifter i landbruks- og oljesektoren er av, den samme grunn, mindre 

påtrengende enn for eksempel i industrien. Det eneste kravet for å fortsette med produksjon i 
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disse sektorene er en positiv avkastning forutsatt at alternative inntektsmuligheter er tatt i 

betrakning. Inntektskilden, dvs. land og oljeressursene, er geografisk bestemt, og kan ikke 

flyttes til andre steder hvor man kan få eksempelvis bedre skattemessige betingelser. 

Skattesatsene f "eks. -på ·kapital,-·dvs .• et.lett bevegelig.grunnlag, er mer utsatte for tilpasning. I 

kjølvannet av internasjonale beslutninger som liberaliserer kapitalbevegelsene over grenser, 

ikke minst innen EU-området, har kapital fått mulighet til å flytte til de land/områder hvor det 

er mest lønnsomt. Beskatningen av kapital er en faktor som påvirker lønnsomheten, og dermed 

beslutningene om investeringer. Norske myndigheter kan derfor ikke innføre skatter og 

avgifter vesentlig høyere enn de øvrige EU-land. 
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IV. STATSBUDSJETTET OG MEDLEMSKAPET 

Den totale budsjettmessige konsekvensen av et eventuelt medlemskap er vankelig å 

kvantifisere på grunn av en rekke usikre forhold knyttet til forskjellige inntekts- og 

utgiftsposter. Professor Steinar Strøm har beregnet den totale budsjettmessige kostnaden til 

17,4 milliarder kroner (1994 priser) etter overgangsperiodens utløp, dvs. i 1999. I 

beregningene tar han ikke med konsekvensene av mulige reduksjoner i merverdiavgiftene, men 

kun forandringene i særavgiftene på alkohol og tobakk og de andre postene som berører 

statsbudsjettet. S. Strøms beregninger er i all hovedsak basert på St. meld. 40. 

Utgiftsside 

i) Norges bruttobidrag til EU-budsjett, dvs. toll og landbruksavgifter, merverdiavgifts- og 

bruttonasjonalinntektbidraget, er beregnet til 9,6 mrd. kroner i 1995 (i 1995 priser). Anslaget i 

St. meld. 40 "for toll og landbruksavgifter er basert på EUs tollsatser og dagens norske 

handelsmønster overfor tredje land. EUs tollsatser er i gjennomsnitt noe høyere enn dagens 

norske satser og Norge har i dag ikke tilsvarende importavgifter som EUs landbruks- og 

sukkeravgifter. Merverdiavgiftsbidraget er beregnet ut fra den omsetning som ligger til grunn 

for merverdi-avgiftsberegningen. Bruttonasjonalinntektsbidraget beregnes hht. 

bruttonasjonalinntekten (BNI) til markedspriser"(St. meld. 40, s. 413). 

I 1999 forventes det at bidraget økes til 12 mrd. kroner (1994 priser) på grunn av økte 

budsjettbevilgninger til EU-budsjettet på 16% i perioden 1993-1999. Økningen finansieres 

hovedsaklig via økning i medlemslandenes BNI-bidrag (se del II.1). 

ii) Ved et eventuelt EU-medlemskap får Norge overføringer fra EUs strukturfond. "For å 

kunne nyttiggjøre seg midler fra strukturfondene, stilles det krav til nasjonal medfinansiering." 

(St. meld. 40 s. 413). Andelen av nasjonale overføringer avhenger av hvordan overføringen 

brukes. Her er det snakk om opptil 75% nasjonal finansiering. Med visse forbehold beregnet S. 

Strøm(1994, s. 3) den nasjonale støtten til strukturfondstiltak til 1 mrd. kr. pr. år, dvs. at 
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statsbudsjettet svekkes med 1 mrd. kr. 

iii) Det norske bidraget til Det europeiske utviklingsfondet (EDF) anslås til ca. 250 mil. kr. pr 

år. Dette vil dekkes innenfor bistandsbudsjettet. Dermed betyr. deJ at,overfød,og~oe til EDF 

ikke gir noe forandring i statens utgifter. Hva det norske bidraget til Den europeiske 

investeringsbanken blir har ennå ikke blitt beregnet. 

Utgiftsreduksjoner 

i) I følge EØS-avtalen betaler Norge en kontigent for å delta i forskjellige EU-programmer 

som utdanning og forskning. Norges andel av finansieringen på 1,6% av programmets totale 

budsjett vil utgjøre i gjennomsnitt ca 400 mil. kr (St. meld. 40, s.415). Ved et eventuelt EU

medlemskap dekkes kostnadene av Norges bruttobidrag til EU-budsjettet. Medlemskap betyr i 

dette tilfelle reduksjon i statens utgifter med tilsvarende beløp. 

ii) Et eventuelt EU-medlemskap betyr bortfall av kostnader knyttet til EFTA- og EØS

deltagelse. Norges kostnader knyttet til EFTA og tilhørende organer som ESA (European 

Survaillance Authority) i 1994 utgjør 200 mil. kr. 

iii) Dagens jordbruksstøtte (direkte overføringer fra statsbudsjettet) faller bort ved et eventuelt 

EU-medlemskap. I 1994 koster jordbruket staten 12,7 mrd. kr. I stedet fastsettes 

overføringene til norsk landbruk i tråd med EUs felles landbrukspolitikk (CAP) av EU-organer 

og finansieres dels via EU-budsjettet og dels via nasjonale budsjetter. I følge forskjellige 

beregninger anslås den nasjonale budsjettstøtten til 5,1-9mrd. kr. Beregningene fra SNF/NILF 

for nasjonal budsjettstøttet, inklusive bidraget til strukturfondstiltak, er på 7 mrd. kr (Strøm, 

1994, s.5). Hvis SNF/NILF-beregningene legges til grunn er netto utgiftsreduksjonen fra de 

direkte overføringene til landbruket ved et eventuelt EU-medlemskap blir 12,7 - 7 = 5,7 mrd. 

kr. 

Inntektstap 

i) Som følge av bortfall av kraftforavgifter blir statens inntekter redusert med 1 mrd. kr. pr år. 

(St. meld. 40, s. 414) 
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ii) St. meld. 40 (s.416) anslår inntektstapet som følge av bortfallet av investeringsavgifter til 5 

mrd. kr etter 1999. 

iii) Den norske sukker- og sukkervareavgiften skal overføres til. EU. Dette betyr en inntektstap 

for statsbudsjettet på 0,9 mrd. kr .. Mulighetene for å kompensere inntektstapet ved å innføre 

en særavgift er av praktiske grunner ikke lett. Næringsmiddelindustrien blir den største taperen 

hvis en slik avgift innføres (Strøm, 1994, s.4) . 

iv) Ved et eventuelt EU-medlemskap bortfaller mineraloljeavgifter på ferjetransport, mens 

treforedlings- og sildemelindustrien må betale høyere avgifter for mineralolje. 

"Nettovirkningen er trolig nær null" (Strøm, 1994, s. 4). 

v) Særavgifter på alkohol og tobakk er vanskelig å opprettholde ved et eventuelt EU

medlemskap. For det første vil kvotene ved hjemreise fra andre EU-land øke. For det andre 

har grensekontrollen blitt opphevet innen EU-området ved innføringen av det indre marked. 

Det er ikke innført noen kontrollmetode som kan begrense mengden av medbragt alkohol og 

tobakk. Dette kan legge press mot å redusere avgiftssatsene. I følge en rapport fra en 

arbeidsgruppe nedsatt av statssekretærutvalget for Europautredningen i 1992 (Norsk økonomi 

og næringsliv ved ulike tilknytningsformer til EF) kan EU-medlemskap føre til halvering av de 

offentlige inntekter fra alkohol og tobakkavgifter. Dette betyr en svekkelse av statsbudsjettet 

med 5,7 mrd. kr (1994 nivå). Strøm forutsetter en reduksjon på 4,7 mrd. kr. 

Inntektsøkninger 

i) "Gjennomføringen av de nødvendige endringene i merverdiavgiftene anslås på usikkert 

grunnlag å gi en økning av inntektene på om lag 800 mil. kr. årlig" (st. meld. 40, s.416). 200 

mil. kr av økningen forklares ved innføring av merverdiavgift (lavere sats enn 22%) til 

hotellbransjen. Innføring av merverdiavgift på andre tjenester og på elektrisk kraft til 

husholdningsbruk i Nord-Norge med en sats på 22% gir en økning av inntektene på 

henholdsvis 200 og 400 mil. kr. 

I følge beregningene til S. Strøm svekkes statsbudsjettet med 17,4 mrd. kroner ved et 
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eventuelt medlemskap. Strøm (1994) anslår at for å kompansere for nedgangen på 17,4 mrd. 

kroner i statsbudsjettet uten å heve/innføre skatter/avgifter, kreves en vekst i BNP på 8%. I 

1993 var det offentliges løpende inntekter 425 616 mil. kr, hvor av 336 853 mil. kr. tilhørte 

inntekter fra skatter og avgifter,"ink."trygde-.og pensjonspremier . .17,4 mrd" kr tilsvarer ca 4% 

av det offentliges inntekter. Det betyr at et eventuelt EU-medlemskap reduserer det offentliges 

inntekter med 4% (det forutsettes ingen prisforandring fra 1993 til 1994). Inntektene fra 

skatter og avgifter utgjorde i 1993 ca 46% av BNP (726 154 mil. kr. i 1993). Det forutsettes 

at skatter og avgifter tilsvarer 50% av BNP. Hvis målet er å finansiere budsjettsvekkelsen på 

17,4 mrd .. kr. med samme fordeling av BNP, må nivået til BNP heves med 8%. 

17,4 mrd. tilsvarer ca 11,% av det offentliges årlige utgifter til sosialtrygd og velferd, ca 30% 

av offentliges utgifter til helsestell, og 33% av det offentliges undervisningsutgifter. Beløpet 

tilsvarer nesten det offentliges årlige samferdselsutgifter. For at man skal unngå et 

budsjettunderskudd, det er også kravet for deltagelse i Den økonomiske og monetære union, 

må det offentlige redusere velferdsutgiftene eller de offentlige investeringene. Dette kan bety 

en svekkelse av velferdsstaten, og/eller kan gi konsekvenser for sysselsetningen. 

Arbeiderpartiet foreslo å øke merverdiavgiftene med 1 % poeng uavhengig av EU

avstemningen for å kompensere de forventede økningene i budsjettutgiftene i 1995 (DN, 28. 

09.1994, s. 4). Ved et eventuelt medlemskap kan det være problematisk å opprettholde en 

høyere avgiftssats enn ellers i EU. Fri varebevegelse og ikke minst en eventuell forandring i 

destinasjonsprinsippet til fordel for 11 opprinnelses-prinsippet11 kommer til å legge press mot 

miminimumsatsene i Unionen. Den eneste muligheten til å øke satsene er å beskatte de mest 

immobile skattegrunnlag som eiendom, naturressurser i den grad det er økonomisk forsvarlig. 

IV.1. REDUKSJON I MERVERDIAVGIFTSSATSENE 

Beregningene i den forrige delen tar ikke hensyn til konsekvensene av en reduksjon i 

avgiftssatsene mot minimumsnivået. Under overgangsordninger, og så lenge Danmark og 

Sverige fortsetter med sine høyere avgiftssatser i forhold til andre land i EU, kan man se bort 

fra en reduksjon i avgiftssatsene. Dermed er en forandring i statsbudsjettets inntektside av den 
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grunn ikke nødvendig. Hvis EU vedtar å innføre "opprinnelsesprinsippet", øker presset mot 

minimumssatsene. Ved den samme etterspørselen som før, betyr det en reduksjon i statens 

merverdiavgiftinntekter. Hvis vi forutsetter at merverdiavgiftssatsen blir redusert til 15% 

(-5% poeng i-forhold til .20% i 1991) for.alle varer, ville det .bety. en nedgang p4 ca. 14 mrd. 

kr. i statens inntekter for 1991 (SSB, Nasjonalregnskapsstatistikk 1991, tab. 6.21 s.282). 

Beregningen forutsetter ingen forandring i etterspørselen. En slik forutsetning er ikke særlig 

realistisk. Lavere merverdiavgift skulle redusere varens endelige pris til konsumenten. I følge 

økonomisk teori øker etterspørselen etter en vare når varens pris går ned. Lavere prisnivå gir 

økt etterspørsel også på grunn av økt realinntekt. Økt etterspørsel kan altså delvis kompansere 

for reduksjon i statens inntekter i følge av lavere merverdiavgifter. 

Staten kan også tape inntekter på grunn lavere priser ved et EU-medlemskap. Det forventes at 

matvareprisene kommer til å gå ned ved et eventuelt EU-medlemskap. Med dagens 

etterspørsel betyr dette lavere inntekter for staten på grunn av mindre 

merverdiavgiftsgrunnlag. På den annen siden kan lavere priser gi økt etterspørsel både via pris

og inntektseffekten. Hva den totale effekten på statsbudsjettet er dermed ikke lett å 

kvantifisere. 
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V. KONKLUSJON 

EUs felles budsjett finansieres ved: 

- tollinntektene og ·andre importavgifter på .varer som importeres. utenfra, , . 

- importavgifter på jordbruksprodukter og avgifter på overskudd av jordbruksprodukter som 

produseres innen EU, 

- en gitt prosentandel av hvert medlemslands merverdiavgiftsgrunnlag. Prosentandelen er felles 

for alle medlemsland. I de siste årene tilsvarte beløpet 1,4% av grunnlaget. 

- en gitt prosentandel, felles for alle medlemsland, av bruttonasjonalinntekt, BNI. 

EUs totale inntekter begrenses ved en gitt prosentandel av den totale bruttonasjonalinntekten i 

EU, dvs. EUs felles budsjett ikke kan overstige den gitte prosentandelen av EU-landenes 

totale BNI. Fram til 1992 kunne EU disponere over et maksimalt beløp som ikke oversteg 

1,2% av samtlige medlemslands BNI i markedspriser. Andelen kommer til å øke til 1,27% 

fram til 1999. Mye tyder på at tendensene i budsjettens størrelse fortsetter å bli økende etter 

1999, og dermed også medlemslandenes betalinger til EU-budsjettet. 

EUs felles bestemmelser angående merverdi- og særavgifter er basert på minimumssatser. Det 

finnes også en rekke direktiver som spesifiserer avgiftsgrunnlaget. Hovedprinsippene i det 

norske systemet er ellers i tråd med EUs. For Norges vedkommende faller noen avgifter bort. 

Et eksempel er investeringsavgiften. Noen avgifter overføres til EUs felles budsjett som 

avgifter på sukker og sukkervarer. Grunnlaget for andre avgifter utvides som f. eks. moms for 

tjenestesektoren. 

Ved et eventuelt medlemskap kommer Norge også til å bidra EUs felles budsjett etter den 

felles fordelingsnøkkelen. I tillegg kreves det visse tilpasninger bl.a. av særavgiftene ved 

medlemskapet som direkte påvirker statsbudsjettet. Det kan være nødvendig med justeringer, 

ikke minst av de høye alkohol- og tobakavgiftene for å unngå inntektstap på grunn av 

grensehandelen. Selv om Norge fikk aksept for mengdebegrensninger ved medbragt alkohol 

og tobakk fra andre EU-land, er de nye kvotene høyere enn dagens. Viktigere enn det er at 

avgiftsoppkreving ikke skal nødvendiggjøre grenseprosedyrer som er i strid med prinsippene 
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for Det indre markedet. Dermed blir det vanskelig å følge opp kontrollen av kvoteordningen. 

Når det gjelder merverdiavgiften, er det en usikkerhet. Dagens ordning basert på 

"destinasjonsprinsippet'·' er en overgangsordning .. Hvis Kommisjonen.klarer å gjennomføre 

"opprinnelsesprinsippet" i EU-området, kommer det til å bli et sterkt press på 

merverdiavgiftssatsene mot minimumsnivået. 

Prof Steinar Strøms ved Sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo anslår en svekkelse 

av statsudsjettet på 17,5 mrd. kroner ( 1994 priser) pr. 1999 ved et eventuelt medlemskap. 

Beregningene er hovedsaklig basert på St. meld. 40. Tall for justeringer relevant til alkohol- og 

tobakkavgifter og innsparinger som følge av mindre overføringer til landbruket er hentet hhv. 

fra en rapport av en arbeidsgruppe nedsatt av statssekretærutvalget og beregninger fra 

SNF/NILF. 

Norges bidrag til EU-budsjettet pr 1999 

nasjonalfinasiering til strukturfondstiltak 

bortfallet av kraftfor avgifter 

bortfallet av investeringsavgifter 

bortfalle av sukker- og sukkervareavgiften 

justeringer relevant til alkohol- og tobakkavgifter 

Brutto bidraget fra statsbudsjettet 

sparinger fra EØS-avtalen 

sparinger relevant til EFTA og EØS-deltagelse 

sparinger ifølge av mindre overføringer til jordbruket 

utvidelse av merverdi- og særavgitsgrunnlaget 

Bidraget til sstatsbudsjettet 

12,0 mrd. kr 

1,0 mrd. kr. 

1,0 mrd. kr. 

5,0 mrd. kr. 

0,9 mrd. kr. 

4,7 mrd. kr. 

24,6 mrd. kr. 

0,4 mrd. kr. 

0,2 mrd. kr. 

5,7 mrd. kr. 

0,8 mrd. kr. 

7,2 mrd. kr. 

Da blir nettokostnaden av EU-medlemskap til statsbudsjettet 17,4 mrd. kr. Dette betyr for det 

første en mindre offentlig sektor. For at budsjettsvekkelsen kompenseres uten å innføre/ 

oppheve skatter/avgifter, må nivået til bruttonasjonalproduktet, BNP, oppheves med 8%. 
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Forandringer i statsbudsjettet i følge lavere priser på grunn av lavere merverdiavgiftssats og 

økt konkurranse er ikke lett å kvantifisere. Dette kan begrunnes med det at forandringer i 

priser fører til forandringer i etterspørsel. En slik utvikling kan allikevel bidra en ytterligere 

svekkelse av statens finanser. 
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