Vedtatt på Unge Høyres landsstyremøte 23. april 2022

Unge Høyres skattereform
Verdiskapingen i et samfunn kommer fra borgerne, ikke staten. Det gjør også at verdiene i samfunnet
tilhører borgerne. Statens finansiering av velferdstjenester og sosial utjevning må derfor ikke stå i
veien for arbeidsinnsats og skapervilje.
Skatt er et av de mest inngripende virkemidlene staten har til rådighet. Det skal derfor brukes med
stor varsomhet. I et samfunn der staten stadig tar større plass i økonomien og i folks liv, vil lavere
skatter og avgifter vil gi mer makt tilbake til enkeltmennesket. Unge Høyre tror på enkeltmennesket
og frihet under ansvar.
Unge Høyre forutsetter en kraftig reduksjon i statens utgifter der store deler av formålet skal være å
redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået. All skattelegging innebærer en avveining mellom
effektivitet og fordeling. Unge Høyre vil balansere begge hensynene, men målet skal alltid være å gi
mer økonomisk ansvar og frihet til enkeltmennesket.
Lavere skatt på inntekt
Det skal alltid lønne seg å jobbe. Inntekt er motivasjon til arbeid. En jobb å gå til er sosialt
inkluderende, og skaper verdier for både den enkelte og samfunnet. Det er derfor et mål i seg selv at
folk skal få beholde så mye som mulig av egen inntekt.
Unge Høyre mener at fradragssystemet først og fremst bør gjøre det lønnsomt å stå i jobb, ikke å
subsidiere særinteresser.
Unge Høyre vil:
• Øke minstefradraget for inntektsskatt.
• Redusere inntekts- og selskapsskatten til 20 prosent, i tråd med Scheel-utvalgets
anbefalinger.
• Redusere utbytteskatten tilbake til Solberg-regjeringens nivå.
• Fjerne rentefradraget.
• Fjerne pendlerfradraget og fagforeningsfradraget.
• Innføre jobbskattefradrag, i første omgang med et prøveprosjekt for skatteytere under 35 år.
• Utrede hvordan garantiinntekt påvirker velferds- og skattesystemet.
For dyrt å ha det gøy
Avgiftssystemet har enten som formål å skaffe staten inntekter eller å skattlegge uønsket atferd.
med Nordmenns alkohol- og tobakksforbruk gir staten i 2022 henholdsvis 13,2 og 6,4 milliarder
kroner i inntekter (MVA er ikke medregnet) i inntekter. Unge Høyre mener at moderat
alkoholkonsum er en viktig del av norsk samfunnsliv, og at konsum av alkoholholdige drikkevarer og i
seg selv ikke er uønsket atferd. Dessuten skaper dagens avgiftssystem for alkohol atferd som gjør det
dyrt å benytte seg av utelivet, som igjen står for mye av sysselsettingen i og rundt byene.
Unge Høyre vil:
• Redusere særavgiftene på alkohol- og tobakksvarer.
• Unnta barer og serveringssteder full alkoholavgift.
• Harmonisere særavgift på lettere narkotiske stoffer med tobakksavgiften, ved legalisering.
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Et grønnere skattesystem
Det skal lønne seg å velge klimavennlig. Dersom Norge og verden skal nå målene i Parisavtalen må
utslipp beskattes hardere enn i dag. Unge Høyre erkjenner likevel at beskatning av klimagassutslipp
gir betydelig større utslag i privatøkonomien til borgere med lav og middels inntekt. Dermed kan
klimakampen oppleves urettferdig og villigheten til å delta kan derfor avta i deler av befolkningen.
For å ikke miste oppslutningen om klimaavgiftene, ønsker Unge Høyre at deler av CO2-avgiften
tilbakeføres skattebetalerne som et flatt skattefradrag. Slik reduseres de totale kostandene for
samfunnet ved en kraftig klimaomlegging.
Unge Høyre vil:
• Sørge for at deler av inntektene fra økt CO2-avgift tilføres tilbake til skatteyterne gjennom et
flatt klimafradrag.
Formue fra eiendom til arbeidsplasser
Det må bli mer lønnsomt å investere i bedrifter og arbeidsplasser. Kapitalen plasseres der den er
tryggest og gir best avkastning. Derfor må den økonomiske risikoen med å starte en bedrift eller
investere i en annen reduseres. Gründervirksomhet og investeringer gir grobunn for innovasjon,
velstandsøkning og nye arbeidsplasser.
Norske bedrifter tar ut nesten dobbelt så mye i utbytte som sammenlignbare bedrifter i utlandet.
Formuesskatten er en særnorsk avgift som kun må betales av norske eiere. For at eierne skal kunne
betale avgiften, er mange av dem nødt til å ta ut utbytte fra bedriften. Det reduserer egenkapitalen
og svekker mulighetene for nye investeringer.
Unge Høyre ønsker å avskaffe formuesskatten til fordel for en nasjonal eiendomsskatt og nasjonal
næringsskatt. Slik vil norsk formuesbeskatning i større grad harmoniseres med internasjonal praksis.
Skatt på bolig og eiendom er svært lav i Norge. Det gjør at det for mange er mer lønnsomt å investere
fast eiendom enn i bedrifter og arbeidsplasser. Unge Høyre ønsker derfor å endre avgiftssystemet for
formuer, slik at det blir billigere å investere i bedrifter, og dyrere å investere i eiendom.
Unge Høyre vil:
• Avskaffe formuesskatten til fordel for en nasjonal eiendomsskatt på sekundærboliger og
næringseiendommer og en nasjonal næringsskatt.
• Innføre skatt på utleie av egen bolig, der utgifter tilknyttet utleien trekkes fra.
• Beholde dagens ordning med gevinstbeskatning av arv.
• Fjerne kommunenes mulighet til å innkreve eiendomsskatt.

