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I bestrebelsene på å etablere et fritt indre marked uten 
grensehindringer mellom de 12 medlemslandene i EF, er man kommet 
til at satsene for merverdiavgift og særavgifter må 
harmoniseres. I ''Hvitboka" om det indre marked foreligger det 
til sammen 25 forslag til direktiver om dette, men bare tre er 
til nå vedtatt. Dette har bl.a. sammenheng med at denne type 
spørsmål må avgjøres med enstemmighet. 

I dette heftet reises spørsmålet om hvilke konsekvenser det ville 
ha for Norge dersom vi skulle endre våre avgiftssatser i tråd med 
de forslag som ligger på EF-ministrenes bord. 
Dette arbeidet er utført av forskningssjef Ådne Cappelen og 
konsulent Erik Storm i Statistisk Sentralbyrå og baserer seg på 
beregninger foretatt ved hjelp av byråets datamodeller. 
Forfatterne peker på at det ikke bare er inntektstapet (proveny
tapet) for statskassen som har betydning, men at man også må se 
på hvordan slike endringer slår ut for samfunnet som helhet. 

EF-kommisjonen arbeider også med enkelte spørsmål vedrørende 
inntektsbeskatning som f.eks. pålegg om skattetrekk i 
renteinntekter i den banken pengene står til forrentning. Denne 
type spørsmål ligger utenfor det som behandles i dette arbeidet. 
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1. BAKGRUNNEN FOR FORSLAGET OM HARMONISERING AV INDIREKTE 

BESKATNING I EF 

5 

Etter at EF-landene hadde innført en felles tollunion i 1968, ble 

oppmerksomheten rettet mot harmonisering av den indirekte 

beskatning. Allerede i 1967 besluttet man at landene skulle 

erstatte systemet med omsetningsavgift med en merverdiavgift som 

skulle oppkreves på et felles grunnlag. Av mange ble overgangen 

fra OMS til MOMS i Norge i 1970 sett på som en tilpasning til EF. 

Spørsmålet om harmonisering av Norges skattesystem til EF er 

derfor kanskje ikke noe nytt? 

EF-kommisjonen og ministerrådet arbeidet på 1970-tallet med en 

rekke spørsmål angående harmonisering av indirekte skatter. Dette 

arbeidet hadde hele tiden som utgangspunkt at en harmonisering 

var viktig for realiseringen av et reelt felles indre marked. 

Hvis varer og tjenester skulle kunne flyttes fritt over 

landegrensene i EF - som om de ble flyttet innen ett land - anså 

en det som nødvendig at grensekontrollene ble opphevet. En viktig 

oppgave for tollstedene i dag er nettopp handelskontroll bl.a. 

for at avgifter skal bli betalt. En harmonisering av skattene 

betyr imidlertid ikke det samme som at alle skattesatser må være 

like. Erfaringer fra USA viser at enkeltstater kan ha ulike 

satser så lenge forskjellene ikke er for store. 

Opprettelsen av det indre marked tar primært sikte på å redusere 

omfanget av såkalte ikke-tariffære handelshindrer ettersom 

EF-landenes handel med hverandre nærmest er fri for 

tollhindringer. 

(EF har en høyere ytre tollmur enn hva f.eks. Norge har. 

Et eventuelt norsk medlemskap i EF vil derfor medføre 

mindre formell frihandel enn det Norge har i dag. Omfanget 

og betydningen av dette blir ikke tatt opp her.) 
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Ikke-tariffære handelshindringer omfatter f . eks . forhold som 

kostnader ved grensekontroller, ulike og vanskelig tilgjengelig 

tekniske, miljømessige og helsemessige krav og standarder, samt 

ulik grad av preferanseordninger for nasjonale produsenter ved 

offentlige innkjøp. Ved å avvikle disse handelshindringene regner 

EF-kommisjonen med at en skal kunne redusere kostnader både 

direkte og indirekte ved utnyttelse av stordriftsfordeler og økt 

konkurranse ("x-efficiency"). Det verserer ulike beregninger av 

hvilke gevinster som kan oppnås ved opprettelse av det indre 

marked. Usikkerheten ved slike beregninger er stor da en i stor 

grad må ty til skjønn. En analyse som anslår den samlede virkning 

på EF's brutto nasjonalprodukt (BNP) til 5-6 prosent har 

følgende dekomponering av bakgrunnsfaktorer, se EF-kommisjonen 

(1988): 
* fjerning av grensekontroll m. v. 
* fjerning av tekniske handelshindringer 
* utnyttelse av stordriftsfordeler 
* konkurranseeffekt 

Sum 

0,3 prosent 
2,0 prosent 
1 I 9 prosent 
1,4 prosent 

5,6 Erosent 

Av denne oversikten ser vi at den direkte virkningen av å fjerne 

grensekontroller er ubetydelig. Antakelig er den også overvurdert 

fordi tollstasjonene utfører statistiske og veterinærmessige 

kontroll- og oppgavefunksjoner. Dersom en f.eks. fortsatt ønsker 

en utenrikshandelsstatistikk må tall for eksport og import 

innsamles på en annen måte enn i dag, noe som rimeligvis vil 

medføre høyere kostnader til slike oppgaver enn det systemet vi 

har idag. Dessuten må landene ha en kontroll med handelen med 

land utenfor EF og det kan tenkes at denne blir mer kostbar fordi 

kontrollen må bli mer selektiv. 

Fjerning av tekniske handelshindringer er antatt å være av langt 

større betydning, noe som intuitivt virker rimelig. Felles 

standarder er et nøkkelord her. Det er rimelig å oppfatte tallene 

foran slik at det er fjerning av grensekontroller og tekniske 

handelshindringer som fører til bedre utnyttelse av 

stordriftsfordeler og økt konkurranse. En kan således konkludere 

med at det er etablering av felles tekniske standarder, og ikke 



7 

fjerning av grensekontrollen, som er den sentrale faktor for å 

oppnå de to avledede virkningene. Hvis dette er riktig, er det en 

feilslutning å hevde at harmonisering av indirekte skatter som 

følger av å fjerne grensekontrollen er nødvendig for å oppnå 

fordelene ved etablering av et indre marked. Disse oppnås nesten 

i like stor grad bare gjennom fjerning av andre ikke-tariffære 

handelshindringer. Det kan tenkes at harmonisering av indirekte 

skatter har et annet formål enn å bidra til etablering av det 

indre marked, men vi har ikke sett slike formål presisert noe 

sted. 

Til tross for at vi altså mener - på bakgrunn av EF-kommisjonens 

egne beregninger - at harmonisering av indirekte skatter har lite 

å si for å oppnå fordelene ved EF's indre marked, skal virkningen 

av dette for norsk økonomi likevel analyseres i det følgende. En 

slik endring i skattestruktur og nivå kan ha interesse i seg 

selv. Det at de fleste vest-europeiske land har et annet 

skattesystem enn Norge, kan jo være en følge av at de er 

"smartere" enn oss. Ja, kanskje er virkningene for norsk økonomi 

av å lage et indirekte skattesystem som i EF svært positive, og 

da bør Norge harmonisere selv om vi velger å stå utenfor EF! 

Når en skal vurdere virkningene av endringer i indirekte skatte·r 

er det tre aspekter som er av interesse for økonomer, og det er 

virkningene for 

- samfunnsøkonomisk effektivitet 

- inntektsfordeling og velferd for ulike grupper 

- det samlede skatteproveny. 

Diskusjonen omkring virkninger av harmonisering har så langt i 

hovedsak vært knyttet til det siste aspektet. Når en i EF 

diskuterer en for mange land betydelig skattereform, burde en 

analysere de to andre aspektene nøye fordi etablering av det 

indre marked begrunnes i stor grad med mulige 

effektivitetsgevinster, jfr. anslaget foran. De endringer i 

skattesystem som foreslås - og som anses som nødvendige av 

EF-kommisjonen for å høste gevinster på 5 - 6 prosent -
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kan imidlertid meget vel tenkes å gi effektivitetstap som er 

større enn dette . 

Vi skal i tråd med andre analyser også legge hovedvekten på 

virkningene for skatteprovenyen og mulige virkninger for 

offentlig politikk. I vår analyse bruker vi Statistisk 

Sentralbyrås modell MODAG W, ( se Cappelen og Moum (1987) for en 

enkel presentasjon). Denne modellen egner seg ikke særlig godt 

til å analysere virkninger på samfunnsøkonomisk effektivitet og 

inntektsfordeling av harmonisering av indirekte skatter. Det 

skyldes hovedsaklig to forhold. For det første er det bare en 

makrokonsument i modell e n slik at fordelingsvirkninger bare kan 

analyseres indirekte. For det andre er konsumsystemet et Linear 

Expenditure System (LES) pr. forutsetning og det er antatt full 

separabilitet mellom konsum- og arbeidstidsbeslutninger. Da 

følger det at det optimale skattesystem er et hvor det ikke er 

differensiert mellom ulike varer i den indirekte beskatning. 

Følgelig kan MODAG W ikke fortelle oss noe om hvordan et optimalt 

skattesystem burde se ut, se Deaton (1981). 

I senere tid har det fra EF-kommisjonen blitt antydet at styrt 

harmonisering ikke er nødvendig fordi uten grensekontroller vil 

avgiftssystemene bli harmonisert uansett. Hvis ikke ville en 

kunne få stor grensehandel knyttet til kjøp av varer der hvor de 

er billigst (noe som ikke nødvendigvis betyr der avgiften er 

lavest). En harmonisering kan derfor bli resultatet av en prosess 

hvor statene - for å unngå provenytap - tilnærmer sine 

avgiftssatser "frivillig". En felles harmonisering kan en derfor 

like godt foreta først som sist. Holdbarheten av dette 

resonnementet avhenger av transportkostnader mellom landene og en 

rekke andre forhold, men peker likevel på en begrensning hva 

angår mulighetene for å drive selvstendig nasjonal politikk for 

små/mellomstore åpne økonomier. 



2. EF-KOMMISJONENS FORSLAG TIL INDIREKTE SKATTER 

I det følgende presenteres hovedtrekkene i EF-kommisjonens 

forslag til harmonisering av indirekte beskatning i forbindelse 

med etableringen av EF's indre marked, se EF-kommisjonen (1985). 

Harmoniseringen omfatter både grunnlaget for beregning av 

indirekte skatter og selve skattesatsene. Vi omtaler først 

MOMS-systemet og deretter særavgiftene. 

2.1. Harmonisering av MOMS-systemet 

Tabell 1 viser nåværende momssatser i Norge og noen utvalgte 

EF-land i 1988 iflg. SSB (1988). 

Tabell 1. Momssatser i utvalgte land 

Land 

Danmark 
Frankrike 
Nederland!) 
Norge 
Storbritannia 
Vest-Tyskland 

Laveste sats 

22,0 
2 / 1 
6,0 

20,0 
0,0 
7,0 

Standard sats 

22,0 
18,6 
20,0 
20,0 
15,0 
14,0 

1) Standardsatsen redusert til 18,5 prosent pr 1.1 . 1989 . 

·Den lave satsen anvendes som regel på matvarer, bøker, 

tidsskrift. Enkelte land, så som Frankrike, har også vesentlig 

høyere satser for enkelte "luksusvarer" som biler og smykker. I 

EF er det idag Irland som har den høyeste standardsats med 25 

prosent, mens Luxemburg med 12 prosent, har den laveste. 

Systemet med ulike momssatser er svært utbredt i EF, men brukes 

ikke i de nordiske land. Hensikten med lavere satser på 

"nødvendighetsvarer" er ønske om å bedre levekårene for 

lavinntektsgrupper. Ulempen med et slikt system er at det fører 

9 
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til større administrasjons- og kontrollarbeid for det offentlige 

samtidig som det isolert sett gir lavere proveny som må hentes 

inn på en annen måte. Økonomer vil dessuten framheve de 

prisvridningseff ektene som følger av forskjellige avgiftssatser 

og de effektivitetstap som oppstår, og som må holdes opp mot de 

velferdsgevinster en søker å oppnå. 

EF-kommisjonens forslag til momssatser er stort sett basert på en 

forlengelse av det nåværende systemet for de ''store" EF-landene 

og er vist i tabell 2. 

Tabell 2. EF-kommisjonens momsforslag 

Standard sats ....................... 14 - 20 prosent 

Matvarer, energi til lys og varme, 
legemidler, bøker, aviser, tidsskrift 
og persontransport................ . 4 - 9 prosent 

Standardraten er tenkt å komme til anvendelse på alle de varer 

som ikke er nevnt i tabell 2 og hvor redusert sats skal anvendes. 

Når nå Nederland har redusert sin standardsats til 18,5 prosent 

skal en ikke se bort fra muligheten av at området for 

standardsatsen vil bli foreslått innsnevret til 14-19 prosent. 

(Både Belgia og Italia har 19 prosent). 

Hvis grensekontrollen skal oppheves, må systemet for 

momsinnkreving også endres. Salg over grensene skal i prinsippet 

behandles på nøyaktig samme måte som salg innen hvert land og 

oppkreving av moms likedan. Det betyr at selger skal oppkreve 

avgift av salget og den moms kjøper betaler er 

fradragsberettiget uansett hvilken EF-stat den er kjøpt i. En 

produsent som kjøper en innsatsvare fra et annet medlemsland 

betaler idag ikke moms i selgerlandet fordi eksport ikke er 

momsbelagt. I det nye systemet skal kjøperen betale moms i 

selgerlandet, og få refundert momsen i landet hvor kjøperen hører 

hjemme. Det nye systemet er derfor basert på opprettelse av en 
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"clearing-ordning" i EF, for å sikre at importørlandet får 

tilbake momsbeløpet slik tilfellet er idag. En slik ordning er 

åpenbart problematisk dersom en har store variasjoner i 

momssatser mellom medlemslandene, bl.a. kan produsenter i land 

med høy sats ha et insitament til å kjøpe varer i land med lav 

sats for så å få refundert et større beløp enn betalt. De 

administrative kostnader med denne "clearing-ordning" er ikke 

vurdert av EF-kommisjonen, og er heller ikke med i de 

regnestykker som er presentert angående virkningene av det indre 

marked. 

2.2. Særavgifter 

EF-kommisjonens forslag til harmonisering omfatter på dette punkt 

bare avgifter på alkohol, tobakk og oljeprodukter. Andre 

særavgifter som oppkreves ved grensene skal fjernes helt iflg. 

EF-kommisjonens forslag. I EF-landene (og i Norge) finnes det en 

rekke andre særavgifter som EF-kommisjonen foreløpig mener ikke 

behøver harmoniseres for å realisere det indre marked. I den 

grad disse avgiftene virker konkurransevridende mellom land, har 

EF-kommisjonen sagt at den etter nærmere vurdering vil arbeide 

for å få de fjernet eller harmonisert. Hva en skal mene med 

"konkurranseforvridende" er ikke lett å presisere. Ser en på de 

varer utenom alkohol, tobakk og oljeprodukter som er særlig 

avgiftsbelagt i Norge, er det ikke vanskelig å oppdage at de 

fører til en endring av relative priser på en slik måte at de 

gjør (i hovedsak) importerte varer relativt dyrere. De høye 

bilavgiftene er ett eksempel på dette. Avgiften på charterreiser 

er et eksempel på den mest "proteksjonistiske" avgiften vi har. 

Den ble innført i 1978 bl.a. i den hensikt å redusere 

underskuddet i utenriksøkonomien. Det er således rimelig å tenke 

seg at en rekke avgifter i Norge vil kunne bli utsatt for et ~ 

harmoniseringskrav dersom Norge blir medlem av EF. 

I det følgende skal vi først se litt på særavgiftene på alkohol, 

tobakk og oljeprodukter og deretter de andre særavgiftene. 
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2.2.1. Avgifter på alkohol, tobakk og oljeprodukter 

Avgifter på disse varene er svært detaljerte og avhengig av 

produkttype. Vi går ikke inn på dette i detalj, men viser til 

Gaarder (1989) for en mer detaljert gjennomgang. Vi skal nøye oss 

med eksempler som viser prisvirkningene av forskjellene mellom 

disse avgiftene i Norge idag og EF-kommisjonens forslag. Dette 

forslaget er i stor grad basert på et gjennomsnitt av dagens 

satser i EF. 

Tabell 3. Direkte prisvirkninger i Norge av en 
harmonisering av enkelte særavgifter til EF-standard 

Brennevin ............................ . -75 prosent 
Hetvin ............... . ............... . -63 prosent 
Vin . .. . ..................... . .. . ..... . -58 prosent 
Øl ................... . .... . .......... . -48 prosent 
Sigaretter .. . .. . ...... .. ..... . ....... . -25 prosent 
Røyketobakk ............. .. ........... . -42 prosent 

Kilde: Gaarder (1989) 

Av tabell 3 framgår det at en harmonisering av avgiftene i Norge 

vil føre til dramatiske prisreduksjoner på en rekke alkohol- og 

tobakksvarer. Virkningen av dette skal vi komme tilbake til 

senere. 

Avgiftene på mineraloljeprodukter er relativt like iflg. Gaarder 

(1989). Bensinavgiftene er så og si like, mens for oljeprodukter 

ellers er forskjellene i de enkelte avgifter ofte store, men det 

er neppe systematiske forskjeller mellom Norge og EF-kommisjonens 

forslag. 

2.2.2. Andre avgifter 

Alle andre avgifter som medfører avgiftsoppkreving ved EF's indre 

grenser, dvs. mellom medlemslandene, skal etter EF-kommisjonens 
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forslag oppheves. For Norges vedkommende ville dette berøre 

avgifter på sjokolade, sukker, parfyme, mineralvann, batterier, 

engangsavgift på bil mv. Bare avgifter som ikke involverer 

tollprosedyrer ved utenrikshandel skal kunne beholdes. Det betyr 

at avgiften på charterreiser, omregistrering av bil, 

kilometeravgift, årsavgift på bil o.l. vil kunne beholdes. En 

mulighet for myndighetene er således å endre bilavgiften slik at 

alle avgiftene blir lagt på registrerings- eller årsavgiften for 

å unngå provenybortfall. 

2.3. En vurdering av harmoniseringsforslaget 

Todeling av momsen vil av mange sees på som en fin utvikling. 

Flere partier og organisasjoner har argumentert for lavere eller 

ingen moms på matvarer. Grunnene til at en skulle gå inn for 

dette er flere. En viktig grunn er at det ville føre til en 

utjevning i levekår. På den annen side er det et lite effektivt 

virkemiddel for å skape jevnere levekår, og det krever mer byrå

krati enn et system med en felles sats. Dette står derfor i 

motsetning til EF's ønske om mindre byråkrati bl.a. fjerning av 

grensekontroll. 

Av større betydning er at det legges opp til sterke grenser for 

bruk av avgifter i miljøpolitikken dersom disse avgiftene er 

knyttet til varer som en handler med. Eksempelvis vil det ikke 

være noe problem med bompenger og kjøreavgifter, men på bensin 

må en godta et felles opplegg. Vi kan legge avgift på utslipp, 

men ikke på de varene som blir produsert gjennom forurensende 

produksjonsmetoder. Med lavere avgift på alkohol kan en forsøke å 

legge strengere straffer på misbruk av alkohol. Dette virker som 

en kronglete vei å oppnå visse miljømål på, og den rigide 

avgiftspolitikken legger derfor begrensninger i miljøpolitikken 

og vil føre til at denne i større grad vil måtte føres ved hjelp 

av forbud/påbud/regulering og ikke via prismekanismen og 

markedet. 
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En harmonisering av indirekte skatter og de bindinger som legges 

på mulighetene for å endre avgiftssatsene, vil påvirke 

mulighetene for å drive makroøkonomisk politikk i negativ retning 

på en ganske avgjørende måte. Hvis en går tilbake til de 

økonomiske tiltak som ble satt iverk i Norge etter oljeprisfallet 

vinteren 1985/86, ser en at de i stor grad omfattet økninger i 

indirekte skatter. Uten en slik mulighet måtte andre virkemidler 

ha blitt brukt i større grad, eller vi ville måtte ha akseptert 

større ubalanser i økonomien. Hvis vi i tillegg tenker oss et 

medlemskap i Det europeiske monetære system (EMS) med fast 

valutakurs, ville mulighetene for å justere valutakursen som 

følge av dramatiske bytteforholdssendringer også ha vært mindre. 

Når vi i Norge allerede har innført markedsstyrt 

kredittilpasning, blir det således ikke mange virkemidler igjen i 

konjunkturpolitikken. Vi må også ta i betrakning de 

begrensninger som finnes i den finanspolitiske handelingsfriheten 

på kort sikt. Eventuelle gevinster som måtte komme med full 

integrasjon (og harmonisering) i EF må da holdes opp mot 

eventuelt større konjunktursvingninger. 
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3. DIREKTE VIRKNINGER PÅ STATENS INNTEKTER AV EN HARMONISERING 

Tabell 4 viser statens samlede skatteinntekter etter art for 

1987. 

Tabell 4. Statens skatteinntekter. 
Milliarder kroner. 1987 

Skatt på formue og inntekt .................... . 
Skatt og avgift på utvinning av petroleum ..... . 
Tollinntekter ................................ . 
Merverdiavgift (inkl.investeringsavgift) ...... . 
Avgift på alkohol ............................. . 

herav: Vin og brennevin . . . . . . 3,3 
Øl..................... 1, 8 

Avgift på tobakk .............................. . 
Avgift på motorvogner ........................ . 

herav: Engangsavgift . . . . . . . . . 6,8 
Avgift på bensin ...... 5,7 
Avgift på båtmotorer ... 0,1 

Avgift på elektrisk kraft ..................... . 
Avgift på mineralolje ........................ . 
Avgift på sjokolade, sukker og sukkervarer ... . 
Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.v ........ . 
Avgift på kosmetiske toalettmidler ........... . 

Andre avgifter .............................. . 

17,7 
18 I 1 

1 , 2 
63,3 

5 / 1 

3,0 
16,8 

3,0 
0,6 
0,6 
0,3 
0,4 
2 / 1 

Sum skatter og avgifter ...................... 132,3 

Kilde: St. meld. nr. 3 (1987-88), Statsrekneskapen, 
s. 139-141. 

De samlede skatteinntektene utgjorde halvparten av statens 

(inklusive Folketrygden) samlede inntekter. Foreløpig anslag for 

BNP er 560 milliarder kroner i 1987. Skattene og avgiftene i 

tabell 4 utgjorde altså 23,6 prosent av BNP. I det følgende gir 

vi en gjennomgang av de direkte provenyvirkningene for staten av 

en avgiftsharmonisering. Vi forutsetter at nivå og sammensetning 

av forbruket er uendret, og at det ikke oppstår noen pris

endringer utover de som følger av avgiftsendringer. 
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3.1. Merverdiavgiften 

Vi antar at staten velger den høyest mulige sats på de varer som 

av EF-kommisjonen kalles nødvendighetsvarer. Det betyr at 

momssatsen på matvarer, elektrisitet, brensel til oppvarming, 

persontransport, bøker, aviser og tidsskrift samt farmasøytiske 

produkter blir satt lik 9 prosent. Vi skal se nærmere på de ulike 

varene etter tur. 

3.1.1. Moms på matvarer 

I dagens norske system er det bare fiskeprodukter som ikke er 

pålagt standardsatsen på 20 prosent. Effektiv momssats på 

matvarer i Norge er derfor 19,5 prosent. Denne satsen reduseres 

til 9 prosent. Matvarekonsumet i 1987 var 55,7 milliarder kroner. 

Av dette beløpet var 16,3 prosent momsproveny, slik at 

matvarekonsumet ekskl. moms var 46,6 milliarder kroner. Med den 

nye satsen ville således provenytapet i 1987 ha blitt 4,9 

milliarder kroner. 

3.1.2. Moms på elektrisitet og brensel 

Tilsvarende beregning som overfor gir et provenytap på 1,5 

milliarder i 1987. Vi har antatt at ordningen med momsfritak for 

elektrisitet i de tre nordligste fylkene opprettholdes. 

3.1.3. Moms på persontransport 

I Norge er det ikke moms på persontransport med nåværende regler. 

Dersom en velger en sats på 9 prosent får staten økte inntekter 

på 9 prosent av konsumet i 1987 som var 7,2 milliarder kroner. 

Dette tilsvarer 0,6 milliarder i 1987. 
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3.1.4. Moms på farmasøytiske produkter 

Samme metode som i pkt. 3 . 1.1 er brukt. Det gir et provenytap på 

0,2 milliarder i 1987. 

3.1.5. Moms på bøker, ukeblad, tidsskrift og aviser 

I dagens norske system er det bare ukeblad som er pålagt moms. 

For alle varene regner vi med at 9 prosentsatsen blir innført. 

Det ville gitt en samlet provenyøkning på 0,3 milliarder kroner i 

1987. 

3.1.6. Oppsummering av merverdiavgiftsproveny 

Tabell 5 under viser de samlede provenyvirkninger som følger av 

en harmonisering av momsen, og viser at provenytapet i 1987 ville 

ha vært knapt 6 milliarder kroner. Dette utgjør om lag 9 prosent 

av det samlede momsprovenyet dette året. Bruker vi denne 

prosentsatsen på et anslått 1989-proveny blir provenytapet 6,0 

milliarder kroner i 1989. 

Tabell 5. Provenyendring ved momsharmonisering. 
Milliarder kroner. 1987 

Matvarer 
Elektrisitet og brensel 
Persontransport 
Farmasøytiske produkter 
Bøker, tidsskrift, ukeblad og aviser 

Sum 

3.2. Alkoholavgifter 

-4,9 
-1,5 

+ 0,6 
-0,2 

+ 0,3 

- 5,7 

Den største avgiftsendringen som følge av en harmonisering av 

avgiftene kommer på brennevin som blir vesentlig billigere. Av de 

samlede avgiftene på 3,3 milliarder i 1987 ville bare vel 0,6 
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milliarder bli tilbake ved en harmonisering til EF-kommisjonen 

f orslag. For øl er også provenytapet betydelig. Av de 1,8 

milliardene i avgifter i 1987 ville bare vel 0,4 milliarder bli 

igjen etter en harmonisering. Disse tallene er basert på Gaarder 

(1989). Samlet provenytap på særavgiftene på alkohol ville 

således ha vært 4,0 milliarder i 1987. Som følge av lavere 

særavgifter blir momsprovenyet på alkoholvarer også redusert. 

Dette vil utgjøre 20 prosent av de 4 milliardene, slik at samlet 

provenyvirkning ville ha blitt 4,8 milliarder i 198 7 . 

3.3. Tobakksavgifter 

Her var samlet proveny 3,0 milliarder i 1987 og en harmonisering 

ville betydd et provenytap på om lag en milliard i 1987. På samme 

måte som for alkoholvarer kommer det ytterligere 0,2 milliarder 

kroner i tapt momsproveny. 

3.4. Engangsavgift på motorvogner m,v, 

Det er usikkert hva som ville skje med denne avgiften ved en 

harmonisering til EF. I bokstavelig forstand er engangsavgiften 

knyttet til kontroll av import og skulle derfor falle bort. 

Imidlertid kan registreringsavgifter o.l. opprettholdes. Det er 

vel i prinsippet mulig å endre engangsavgiften til en 

førstegangsregistreringsavgift og dermed unngå et provenytap. 

3 . 5. Bensin- og mineraloljeavgift 

Bensinavgiftene i Norge ligger så nær opp til de satser som 

EF-kommisjonen har foreslått at vi ikke har regnet med at en 

harmonisering får særlig betydning. Mineraloljeavgiftene er også 

såpass like de kommisjonen har foreslått av vi ser bort fra 

eventuelle provenyvirkninger også her. 



3.6. Andre avgifter 

Av de øvrige avgiftene som er spesifisert i tabell 4 er det 

rimelig å tolke EF-kommisjonens forslag slik at avgift på 

båtmotorer, elektrisitet til husholdninger, sjokolade, sukker 

mv., alkoholfrie drikkevarer og kosmetiske toalettartikler skal 

bortfalle. Provenytapet av dette kan anslås til om lag 2,6 

milliarder kroner i 1987. Elektrisitetsavgiften til 

husholdningene utgjør 1,2 milliarder kroner av dette tallet. 

3.7. Oppsummering av særavgiftsproveny 

I tabell 6 nedenfor har vi satt opp de ulike provenyeffektene. 

Tabell 6. Provenyvirkning ved avgifts
harmonisering. Milliarder kroner. 1987 

Moms .................................. . 
Alkoholavgifter ....................... . 
Tobakksavgifter .... . .................. . 
Engangsavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Andre avgifter ..... . ............... . .. . 

- 5,7 
- 4,8 
- 1,2 

0 - 6,8 
- 2,6 

Sum - 14,3 - 21,1 

Den samlede provenynedgang for staten i 1987 ville iflg. disse 

beregningene ha blitt minst 14 milliarder kroner og høyst 21 

milliarder kroner. Dette utgjør 2,9-4,2 prosent av 

fastlands-Norges BNP dette året. Regnet i 1989 ville dette kunne 

bli et provenytap på mellom 16 og 23 milliarder kroner. Disse 

tallene sier først og fremst noe om dimensjonen på de 

provenyvirkninger en harmonisering til EF kan få, og at en 

nærmere analyse av virkningene av dette for norsk økonomi og 

enkeltnæringer er påkrevd. 

Det er tre forhold som det er viktig å ha i mente når en skal 

vurdere betydningen av disse tallene: 

19 
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1. Tallene er basert på EF-kommisjonens forslag til 

avgiftssatser, ikke vedtak som er fattet av EF. 

2. Vi har forutsatt at den norske stat velger momssatser ut 

fra målet om å maksimere provenyet. Det betyr at de satsene som 

er redusert, er redusert minimalt, mens de satsene som er økt, er 

økt maksimalt. 

3. Tallene over er bruttotall på to måter. For det første har 

vi ikke antatt at staten vil fjerne subsidier på f.eks. enkelte 

matvarer når momssatsen på matvarer reduseres. Det er kanskje 

rimelig å tolke kommisjonens forslag til harmonisering av 

indirekte skatter slik at alle forbrukersubsidier må fjernes. 

Den direkte utgiftsreduksjon som følge av dette ville ha vært 

1,6 mrd. kr. i 1987. Mer generelt har vi ikke sett på andre 

tilpasninger av statens inntekter og utgifter for å motvirke 

provenytapet. Det kommer vi tilbake til i avsnitt 5. For det 

andre har vi ikke tatt i betraktning de virkninger 

avgiftsharmoniseringen får på relative priser, prisnivået, 

forbruksmønster og nivå samt makro-økonomiske forhold. Dette 

kommer vi også tilbake til i avsnitt 4. 

4. MAKROØKONOMISKE VIRKNINGER 

4.1. Bakgrunn 

I dette avsnittet skal vi se nærmere på makroøkonomiske 

virkninger av en harmonisering av avgiftene i tråd med 

EF-kommisjonens forslag slik de er presentert foran. Vi tar ikke 

sikte på å gi en generell analyse av virkningene på norsk økonomi 

av etablering av EF's indre marked, men bare 

avgiftsharmonisering. Denne analysen er derfor ganske uavhengig 

av spørsmålet om norsk medlemskap i EF. Dette er både en fordel 

og en ulempe ved analysen; en fordel fordi en omlegging av 

avgiftene er interessant å studere i alle fall, men en ulempe 

fordi medlemskap i EF kan føre til en rekke andre endringer i 



norsk økonomi som gjør at virkningene av en harmonisering av 

avgiftene må betinges mhp. medlemskap eller ikke. 
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Som vist i avsnitt 3, må vi forvente at en harmonisering av 

avgiftene vil føre til en vesentlig nedgang i statens proveny, 

selv om nedgangen på langt nær behøver bli så stor som de direkte 

virkningene antyder. Dette utsagnet er imidlertid ikke helt 

ukontroversielt. Dersom en har tro på at såkalt ''dynamisk" 

skattepolitikk har svært gunstige virkninger på økonomien, kunne 

en i prinsippet tenke seg at statens budsjettbalanse ikke ble 

særlig påvirket av lavere avgiftssater. Nå er det imidlertid 

tvilsomt om virkningene av en "dynamisk" skattepolitikk er så 

store. Tabell 8 viser hvor store de indirekte skattene er i 

prosent av BNP for noen utvalgte land. Sammenholder en f.eks. 

momsprovenyet i tabell 8 med de momssatsene som er oppgitt i 

tabell 1, er det ikke vanskelig å få styrket en oppfatning om at 

økte satser gir økt proveny og omvendt. 

Ja, er en riktig ''frekk" vil en finne at dersom en korrigerer for 

at landene bruker ulike momssatser på ulike varer og regner om 

til en gjennomsnittlig momssats, får en at for hvert 

prosentpoengs økning i momssatsen så øker momsprovenyet med en 

halv prosent av BNP. 

En harmonisering av avgiftssystemet er ikke så lett å analysere 

isolert sett når provenytapet får så store dimensjoner som det er 

rimelig å regne med. Man må forvente at staten vil forsøke å 

kompensere bortfallet av skatteinntektene på en eller annen måte 

enten ved å 

-øke direkte skatter eller andre skatter som ikke omfattes av 

harmoniseringen 

-redusere offentlige utgifter (kjøp av varer og tjenester, 

subsidier, overføringer). 



Tabell 7. Proveny fra indirekte skatter i utvalgte land. 
Prosent av BNP. 1986 

Norge Danmark Frank-
rike 

Moms 9,8 9,8 8,5 
Toll 0,2 0,2 0,2 
Alkoholavgifter 0,9 1,0 0,2 
Tobakksavgifter 0,5 1,0 0,3 
Motorvognsavgifter 3,2 3,2 2,0 
Eiendomsskatt 0,2 1,0 1,0 
Andre avgifter 4 I 6 3,2 2,3 

Sum 19,4 19,5 14,5 

Kilde: Egne beregninger basert på tabell D . 2 . · og D. 3 . i SSB 

Stor-
britannia 

6,0 
0,4 
1 I 1 
1 I 2 
2,4 
4,3 
0,9 

16,3 

(1988) . 

Vest-
Tyskland 

5 I 7 
0,3 
0,3 
0,7 
1 , 5 
0,4 
3,3 

12,2 

tv 
tv 



23 

Det er heller ikke teknisk sett lett å presisere hva en skal mene 

med at staten velger ikke å kompensere for provenytapet, eller mer 

generelt hva en skal mene med ''uendret" politikk. Økonomiske 

politikkvariable er dels knyttet til nominelle størrelser og dels 

til realstørrelser. Vi vil i beregningene som følger, anta at 

staten justerer en del nominelle størrelser som følge av at 

prisnivået synker når avgiftssatsene blir lavere, slik at 

realverdien holdes om lag uendret. Vi skal komme nærmere tilbake 

til dette i omtalen av beregningene under. 

Nå skal en ikke se bort fra mulighetene for at medlemskap i EF 

begrenser mulighetene for finanspolitiske justeringer så mye at 

mesteparten av provenytapet slår ut i offentlig sektors 

budsjettbalanse slik at "overskudd før lånetransaksjoner'' blir 

negativt. I tabell 9 viser vi differansen mellom offentlig sektors 

samlede inntekter og utgifter og i prosent av BNP for noen EF-land 

og Norge i 1986. 

Tabell 8. Offentlig sektors budsjettbalanse 
av BNP, 1986. 

Inntekter Utgifter 

Norge 54,6 49,9 
Danmark 58,6 56,0 
Frankrike 4 7 / 1 51, 8 
Storbritannia 41,6 45,9 
Vest-Tyskland 44,9 46,9 
EF (totalt) 43,8 49,2 

Kilde: Economic Outlook, June 1989, 
tabellene R 14 og R 15. 

i prosent 

Differanse 

4,7 
2,6 

-4,7 
-4,3 
2,0 

-5,4 

Tallene for EF totalt har vært om lag de samme siden 1981. 

Utviklingen i Danmark er svært spesiell på 1980-tallet ettersom 

utgiftene er redusert med 5 prosent av BNP siden 1981/82, og 

inntektene økt med 6 prosent, slik at differansen har endret seg 

fra -8 til 2,6 i løpet av 5 år. Store skatteøkninger og stram 
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utgiftspolitikk har bidratt til dette. (Danmark økte bl.a. sin 

momssats fra 20,25 til 22,0 prosent 30. juni 1980). 

Ut fra tallene i tabell 8 synes det å være rimelig og konkludere 

med at en harmonisering av de indirekte skattene vil svekke 

offentlig budsjettbalanse. For Norges vedkommende vil antakelig 

endringene i provenyet ikke være større enn at eventuelle 

underskudd på offentlige budsjetter vil være klart innenfor de 

rammer som er vanlige i EF. Det må derfor være relevant å 

analysere virkninger av en harmonisering uten og se nærmere på 

"mottiltak'' i Norge for å opprettholde samlet proveny. 

I det følgende vil vi i avsnitt 4.2. analysere virkningene av 

harmonisering uten politikkjustering, for deretter å analysere 

alternativer hvor politikken justeres for å kompensere for lavere 

offentlige inntekter. 

4.2. Makroøkonomiske virkninger av en harmonisering av indirekte 

skatter og subsidier uten politikkjustering 

I avsnitt 3 gikk vi detaljert gjennom hvilke avgifter som kunne 

tenkes å bli berørt av EF-kommisjonens forslag til et harmonisert 

indirekte skattesystem. I det følgende skal vi analysere hvilke 

makroøkonomiske virkninger en slik justering vil kunne få. De 

avgiftene som er redusert/harmonisert er alle de som er omtalt i 

avsnitt 3 med unntak av engangsavgiften på motorvogner m.v. og 

elektrisitetsavgiften til husholdninger. I tillegg har vi antatt 

at alle forbrukersubsidier fjernes ettersom de 

fordelingsvirkninger de har blir ivaretatt av lavere momssats. I 

1987 utgjorde disse subsidiene 1,6 milliarder kroner. 

Beregningene er utført på Byråets makromodell MODAG W. For en kort 

innføring i modellen vises det til Cappelen og Moum (1987). 

Analysen er utført på 1986-versjonen av modellen og referansebanen 

som ligger til grunn avviker ikke vesentlig fra regjeringens 
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siste langtidsprogram, jfr. St.meld. nr. 4 (1988-89). I modellen 

må en del variable som knyiter seg til offentlige inntekter og 

utgifter anslås av modellbrukeren i nominelle termer selv om en i 

realiteten fastlegger politikken i reelle termer. Eksempelvis må 

de fleste stønader fra det offentlige - slik som pensjoner m.v. -

anslås i løpende priser mens det er mer rimelig å tenke seg at det 

er realverdien av pensjonen som er politikkvariable. I tallene som 

presenteres i dette avsnittet har vi derfor justert slike variable 

slik at realverdien sett i forhold til lønnsutviklingen i 

industrien holdes uendret. Hvis f.eks. avgiftsharmonisering øker 

reallønnen med 2 prosent øker vi også realverdien av 

alderspensjonene med 2 prosent. 

Tabell 9 gir virkningene på en del sentrale makroøkonomiske stør

relser av en harmonisering av de indirekte skattene under de 

forutsetninger som kort er omtalt foran. Vi skal her bare legge 

til at nominelle rentesatser og valutakursen er forutsatt uendret 

i dette alternativet. I tabellhodet står virkningene av endringene 

første år, andre år osv., mens i forspalten står de variablene vi 

ser på. Tallene er dels presentert som avvik i prosent regnet i 

forhold til variablenes verdi i referansebanen, og dels som 

absolutt avvik i milliarder kroner i løpende priser. 

Reduksjonen i indirekte skatter gir et stort negativt skift i de 

aggregerte konsumpriser. Dette øker husholdningenes disponible 

inntekter selv om reallønnsøkningen er klart lavere enn 

prisnedgangen. Lønningene går ned fordi konsumprisene går ned, men 

ikke like mye fordi lønningene i mange næringer er direkte 

påvirket av importpriser slik vi kjenner det fra Hoved

kursteorien. Reallønna øker således med om lag 2,5 prosent i 

forhold til referansebanen og det samme gjør realverdien av 

stønadene pr. forutsetning. Sammen med en viss sysselsettingsvekst 

gir dette en økning i privat konsum på vel tre prosent etter noen 

år. På noe lenger sikt etter at økt stramhet på arbeidsmarkedet · 

har fått virke en tid, noe som fører til økte lønninger, blir 

reallønnsøkningen større og følgelig også konsumøkningen. På 

mellomlang sikt reduseres arbeidsledigheten med 0,5 prosentpoeng. 



Tabell 9. Makroøkonomiske virkninger av harmonisering av indirekte skatter 
uten politikkjustering. 

År etter endring 

Endring i prosent 
Privat konsum 
Bruttoinvesteringer 
Eksport 
Import 
BNP 
BNP, fastland 
Sysselsatte personer 
Konsumpriser 
Lønnssats 

Absolutt endring 
mrd. kroner 
Driftsbalansen 
Overskudd før 
lånetransaksjoner 

Samlet bruttosparing 

1 

1 , 9 
-0,l 
-0,6 

0,3 
0,6 
0,4 
0,2 

-3,6 
-1, 3 

-1,9 

-9,2 

-2,7 

2 

2,4 
0,3 

-0,7 
0,5 
0,9 
0,7 
0,4 

-4,5 
-2,3 

-2,8 

-10,1 

-3,5 

3 

3 t 1 
0,4 

-0,8 
0,8 
1 t 1 
1,0 
0,5 

-5,7 
-3,1 

-3,8 

-12,7 

-5,1 

4 

3,2 
0,7 

-0,7 
0,8 
l, 2 
1 I 1 
0,6 

-5,8 
-3,5 

-4,5 

-13,5 

-4,8 

5 

3 t 3 
0,7 

-0,6 
0,8 
1,2 
1 , 2 
0,7 

-6,0 
-3,6 

-5,0 

-15,0 

-6,7 

10 

4,0 
1 I 1 

-0,5 
1 t 0 
1 I 6 
1,6 
0,9 

-6,5 
-2,4 

-9,4 

-21,3 

-11,5 

IV 
O'> 
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Bruttoinvesteringene øker i hovedsak som følge av økt produksjon 

og inntekter i husholdningene som påvirker boliginvesteringene. 

Eksportvolumet synker til tross for at eksportpriser reduseres som 

følge av lavere innenlandske kostnader og at konkurranseevnen 

bedres. Det skyldes at i næringer hvor produksjonen er eksogen i 

modellen - noe som kan tolkes som at de er bestemt ut fra 

produksjonskapasitet, eller tilbudssiden om en vil - er eksporten 

bestemt i varebalansene slik at markedet er i likevekt . Den økte 

innenlandske etterspørsel fører derfor til lavere 

eksportleveranser siden produksjonen er gitt. På mellomlang sikt 

øker eksporten igjen pga. bedringen i konkurranseevnen. 

Importen øker bare moderat sett i forhold til økningen i samlet 

etterspørsel og produksjon. Årsaken er at norske produsenter 

vinner markedsandeler på hjemmemarkedet pga. lavere kostnade r og 

hjemmepriser. Driftsbalansen overfor utlandet forverres fordi 

eksporten reduseres og importen øker. På mellomlang sikt tilsvarer 

svekkelsen av utenriksøkonomien om lag en prosent av nominel t 

BNP. 

Svekkelsen av den offentlige budsjettbalanse er om lag 10 mrd. 

kroner initialt. Av dette er 14 mrd. kr. det initiale 

avgiftsbortfallet. Økningen i konsumet av avgiftstunge varer 

modererer nedgangen, mens nedgangen i verdien av privat konsum 

virker motsatt. En viktig grunn til at provenynedgangen blir 

mindre enn det vi anslo i avsnitt 3, er forutsetningen om 

bortfallet av forbrukersubsidier og den nominelle nedgangen i 

stønader til husholdningene. I tillegg fører lavere lønnsnivå og 

prisnivå generelt til lavere nominelle utgifter til offentlig 

konsum, selv om de samme mekanismer også gir lavere nominelt 

skatteproveny både for indirekte og direkte skatter. Nedgangen i 

overskudd før lånetransaksjoner er om lag 2,5 prosent av nominelt 

BNP på mellomlang sikt. Dette er ingen stor nedgang sett i forhold 

til hva som er en rimelig prognose for utviklingen på 1990-tallet, 

og heller ikke sett i forhold til hva som er vanlig i EF, jfr. 

tabell 8. De fleste er imidlertid enige om at offentlig sektors 

økonomi på lang sikt er mer bekymringsfull ut fra finansierings-
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behovet for bl.a. pensjonsytelser og eldreomsorg i neste århundre. 

På en slik bakgrunn kan en privat konsumøkning på 1990-tallet pga. 

harmonisering av de indireke skattene vise seg å måtte bli 

midlertidig. I denne sammenheng vil vi også peke på at vi ikke har 

tatt med virkningene på norsk økonomi dersom en også må 

harmonisere bilavgiftene. Slik sett kan en si at disse 

beregningene bare får med seg gevinstene ved harmonisering - ikke 

kostnadene. 

Hva skjer så med relative konsumpriser? Tabell 10 (side 30) viser 

utviklingen i konsumpriser for noen hovedgrupper av privat konsum 

regnet som prosentvis avvik fra prisene i referansebanen. Vi ser 

som ventet at prisene på drikkevarer og tobakk synker relativt 

betydelig, - i gjennomsnitt med over en tredjepart. 

Årsaken til at prisnedgangen ikke er enda større skyldes at 

ikke-alkoholholdige drikkevarer også inngår i aggregatet og for 

disse varene endres prisene lite. 

For matvarer og energivarer til husholdningene slår den reduserte 

momssatsen ut. For de andre konsumgruppene er prisendringene små. 

Minst prisnedgang har gruppen offentlig transport hvor lav 

momssats på noen undergrupper innføres. 

Endringene i relative priser avhenger også av hvor stort 

importinnhold det er i de enkelte konsumgruppene fordi 

importprisene er uendret mens innenlandske kostnader og priser 

synker. Klær og skotøy er en konsumgruppe som ikke berøres av 

avgiftsendringene i det hele tatt, og som pga. høyt importinnhold 

synker lite i pris absolutt sett og hvor prisen relativt sett 

øker. 

Virkningene på forbruksmønsteret i volum er vist i tabell 11 (side 

31). De to siste kolonnene gir anslag på direkte pris- og 

inntektselastisiteter i konsumet. Disse refererer seg til 

modellens basisår og er ikke konstante overfor de endringene vi 

studerer. Som ventet øker konsumet av drikkevarer og tobakk 

sterkt. Sammenholder vi prisendring og volumendring vil imidlertid 

budsjettandelene synke. Dette gjelder også for matvarer hvor 
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konsumøkning er liten regnet i volum fordi pris- og 

inntektselastisitetene er lave. Sammenholder vi endringene i 

priser og inntektselastisiteter finner vi at varer med lav 

inntektselastisitet gjennomgående er de som synker mest i pris. 

Dette indikerer at den isolerte virkning av avgiftsharmoniseringen 

er å jevne ut levekårene for grupper med ulikt inntektsnivå. En 

mer fullstendig analyse av dette ville imidlertid som nevnt 

innledningsvis kreve et annet modellopplegg for husholdningenes 

konsum enn det som finnes i nåværende versjoner av MODAG. 



Tabell 10. Virkning på konsumpriser av avgiftsharmonisering uten politikk 
justering. Prosent.1) 

År etter endring 3 5 10 

Matvarer ............................... . -9,0 -9,0 -10,0 
Drikkevarer og tobakk .................. . -34,5 -34,9 -35,9 
Elektrisitet og brensel . .. ............. . -8,0 -8,1 -8,2 
Andre ikke-varige varer ................ . -2,5 -3,0 -3,5 
Klær og skotøy ......................... . -0,9 -1,3 -1,8 
Kjøp av varige goder ................... . -1,2 -1,6 -2,0 
Boligtjenester ....... . ................. . -0,8 -1,5 -2,3 
Offentlig transport m.v ................ . -0,7 - 1 I 1 -1, 5 
Andre tjenester ...................... . . . -1,4 -1,9 -3,1 
Privat konsum i alt ................... . . -5,7 -6,0 -6,5 

1) Gruppene er noe aggregert i forhold til inndelingen i MODAG W. 

w 
0 



Tabell 11. Virkning på hovedgrupper!) av privat konsum av avgiftsharmonisering 
uten politikkjustering. Prosent 

År etter endring 

Matvarer 
Drikkevarer og tobakk 
Elektrisitet og brensel 
Andre ikke-varige varer 
Klær og skotøy 
Kjøp av varige goder 
Boligtjenester 
Offentlig transport m.v. 
Andre tjenester 
Privat konsum i alt 

3 

2,0 
16,8 
5,0 
1, 7 
2,6 
3,5 
1 , 2 
1 , 2 
1, 5 
3, 1 

5 

2,2 
17,2 
4,6 
3,8 
3,3 
3,4 
1,3 
1,4 
1,8 
3,3 

10 

3,1 
20,4 
5,4 
2,6 
4,1 
3,4 
1,8 
1, 9 
2,5 
4,0 

1) Gruppene er noe aggregert i forhold til inndelingen i MODAG W. 

Direkte 
priselast. 

-0,3 
-0,4 
-0,6 
-0,5 
-0,6 
-0,7 
-0,6 
-0,6 
-0,7 

Inntekts
elast. 

0,4 
0,8 
1 , 1 
1,0 
1 , 2 
1,4 
1, 1 
1 , 1 
1, 3 

lAl 
~ 
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