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I dag kommer skattepengene  
– og du sitter igjen med 25.000 når ferien er betalt 

  
I dag får tusenvis av nordmenn tilbake penger på skatten. Og norske lommebøker flommer 
over! Selv etter at ferien er betalt sitter barnefamilier igjen med 25.000 kroner.  
 
Akkurat nå står det rekordmye penger på nordmenns kontoer. Feriepengene har kommet og 
eventuelle skattepenger utbetales fra og med onsdag 26. juni. Og nå står fellesferien for tur. 
En undersøkelse fra TNS Gallup gjennomført for Nordea viser at familier med barn i snitt skal bruke 
om lag 29.000 kroner på årets sommerferie. Men selv etter at ferien er betalt, så har familien 25.000 
kroner igjen. Da er alle de faste løpende utgiftene trukket fra.  
 

- Regnestykket viser at gjennomsnittsnordmannen kan ta ferie med god samvittighet. For 

mange er det både mulig å bruke ekstra penger i ferien og samtidig ha noe igjen når man er 

tilbake fra ferie. Den som mangler økonomisk buffer eller ikke har kommet i gang med 

langsiktig sparing, har nå en gyllen mulighet, sier forbrukerøkonom i Nordea, Christine 

Warloe. 

 
Men utenlandsferien blir dyrere 
Svekkelsen av kronen den siste tiden kan gjøre utenlandsferien dyrere. Den svenske kronen har for 
eksempel steget fra 85 til 91 per 100 norske siden i fjor sommer. En trøst for dem som skal feriere 
utenlands er at reisen som regel er betalt på forhånd.  
 

- Svakere norsk krone og økt bruk av kredittkort i ferien gjør det ekstra viktig å sette opp et 

feriebudsjett i år. Hvis du ønsker å beholde overskuddet av feriepengene og eventuelt 

skattepengene, så skal du ha dette i bakhodet dersom du ferierer i utlandet, råder Christine 

Warloe.  

Bankene spår nå en variabel kronekurs i sommer, både mot dollar og euro. - Derfor er det kanskje er 
det ikke så dumt med norgesferie i år? Det var bare dette med været da, avslutter Warloe.  
 
 
For mer informasjon: 
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