
Betaler for mye skatt, men gjør ikke noe med det
Nesten halvparten av alle nordmenn mener de betaler for mye i skatt, men bare 2 av 10 planlegger økonomien sin slik at de kan
betale minst mulig skatt, viser en undersøkelse Nordnet Bank har gjort.

Det er siste innspurt før vi skal levere selvangivelsen og mange nordmenn går glipp av tusenlapper fordi de ikke planlegger økonomien sin mest mulig
skatteeffektivt. Det finnes mange muligheter til skattefradrag, men dette ser det ikke ut til at vi benytter oss av i stor nok grad. Hele 8 av 10 nordmenn
sjekker ikke muligheten for å betale mindre skatt viser undersøkelsen.

- Mens vi sparer penger på matvarer og gjør prissammenligninger på både flyreiser og lånerenter, undersøker altså nordmenn flest ikke muligheten til å
betale mindre skatt. Setter du deg inn i de fradragene som er relevante for deg, kan det bli en svært god timelønn for strevet, påpeker Spareøkonom i
Nordnet Bank Sissel Olsvik Vammervold.

Selv om vi i hovedsak ikke undersøker muligheten for å betale mindre skatt, går vi gjennom postene i selvangivelsen og sjekker at de er korrekte.  Bare 15
prosent sjekker ikke selvangivelsen i det hele tatt og 4 av 10 sjekker selvangivelsen nøyere dersom de får restskatt.

- Selv om vi nå kan levere selvangivelsen ved såkalt “stille aksept”, er det betryggende at 85 prosent av oss i hvert fall går gjennom de største postene og
undersøker at de er korrekte, sier Sissel Olsvik Vammervold

46 prosent av befolkningen mener de betaler for mye skatt, mens kun 4 prosent mener de betaler for lite.

- Det er kanskje ingen overraskelse at mange mener de betaler for mye i skatt, men det er oppsiktsvekkende at halvparten av oss synes vi betaler akkurat
passe med skatt. Det er ikke det inntrykket vi får når det diskuteres på politisk plan eller over lunchbordet på arbeidsplasser, avslutter Sissel Olsvik
Vammervold.
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Undersøkelsen er gjort i samarbeid med CINT AB. Spørsmålene stilles via et webpanel til et representativt utvalg av Norges befolkning. Spørsmålene ble
besvart av totalt 1039 respondenter som speiler Norges befolkning med tanke på kjønn, alder og bosted. Spørsmålene ble besvart i uke 16. CINT
benytter seg av en konfidensgrad på 95 prosent og dermed blir feilmarginen i svarene ca +/- 3 prosent.
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