
Trusselvurdering Covid-19:
Hvilke alvorlige kriminalitetstrusler vil 
Skatteetaten stå overfor ved en  
normalisering?



Sannsynlighetsord Synonymer Grad av sannsynlighet

Meget sannsynlig Vi er overbevist om >90%

Sannsynlig Vi fester stor tillit til 
Vi tror at

60-90%

Mulig Det er mulig at 
50/50-sjanse 
Det er indikasjoner

40-60%

Lite sannsynlig Det er tvilsomt at 10-40%

Usannsynlig Det er nesten umulig 
Det er svært tvilsomt

<10%
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Sammendrag
En rekke drivkrefter i det norske og  
internasjonale samfunnet har blitt annerledes  
gjennom Covid-19. Dette vil ha betydning for  
hvilket trusselbilde og alvorlige kriminalitets- 
utfordringer Skatteetaten vil stå overfor også når 
man går mot det man kan kalle en normalsituasjon 
med økt beredskap. Vi er i dag (september 2021) i 
Regjeringens gjenåpningsplan trinn 3. 

Det forventes at kriminaliteten Skatteetaten står 
overfor har endret seg. Endringene følger  
samfunnsutviklingen der kriminelle i større grad 
utøver kriminalitet i det digitale rom eller benytter 
digitale løsninger i gjennomføring og samhandling 
av kriminaliteten. Det forventes en økning i  
kriminalitet over landegrensene, både fra nord-
menn i utlandet og utenlandske borgere. Den 
mest alvorlige kriminaliteten er systematisert, 
nettverksbasert, grensekryssende og aktørene er 
ofte multikriminelle, hvor kriminelle organisatorer 
benytter kapasiteter i nettverket og tilretteleggere 
til å øke profittpotensialet. Bruk av stråmenn eller 
kriminelle som er i besittelse av andres BankID 
forventes å øke, og er en utfordring. 

Covid-19-situasjonen har vist at offentlige registre 
er sårbare og kan bli manipulert av kriminelle  
aktører ved registrering og rapportering.  
Motivasjon har vært å få uberettigede tilskudd i 
støtteordninger, men dette har også vært mulig 
gjennom ordinære velferdsordninger og andre  
automatiserte prosesser som har lignende  
sårbarheter. Folkeregisteret, personnummer og 
elektronisk ID er blitt misbrukt under Covid-19. De 
automatiserte behandlingsløpene tar utgangs-
punkt i at data fra registrene er korrekte.  
 
 

1 En trusselaktør defineres som «et individ, en gruppe individer eller en organisasjon som har en kjent intensjon om, og 
kapasitet til å overta, endre eller ødelegge verdier» - NTAES (2020). Situasjonsbeskrivelse 2020. Arbeidslivskriminalitet

Når svakhetene først er avdekket gir det  
kriminelle mulighet til å eskalere kriminaliteten til 
store dimensjoner med små ressurser.

Den digitale trusselen etter Covid-19 vil  
karakteriseres av at kriminelle miljøer er blitt bedre 
kjent med mulighetene ved å bruke digitale platt- 
former for ulike formål. Under Covid-19 har Norge 
og store deler av verden blitt tvunget over på  
digitale plattformer i mye raskere tempo enn  
tidligere. Folk har måtte samhandle, være  
sosiale og jobbe mer digitalt i perioder med  
kraftige nedstengninger. Dette skiftet har også 
resultert i en rekke nye sårbarheter kriminelle kan 
utnytte. Trusselaktører1 vil videreutvikle og  
bruke sin digitale kunnskap i mulighetsrommet 
den økte digitaliseringen har medført. I løpet av 
Covid-19 er det avdekket at kriminelle deler kunn-
skap og omsetter identiteter som kan nyttes til 
dette.

Det kan være for tidlig å konkludere rundt  
tilretteleggeres rolle under Covid-19 spesielt.  
Uansett er det er en større internasjonal  
oppmerksomhet rundt kriminelle tilrette- 
leggeres funksjon for trusselaktører innen  
økonomisk kriminalitet. Vi vil spesielt fremheve 
trusselen for at tilretteleggere åpner dører for  
kriminelle aktører som ønsker å hvitvaske penger. 

Skatteetaten vil stå overfor en forhøyet trussel 
innen arbeidslivskriminalitet i den nye normale 
hverdagen. Covid-19 situasjonen har hatt en sterk 
og negativ påvirkning på økonomien i mange land 
i verden, og Norge vil være et attraktivt land  
å søke seg til. 
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Hvilke alvorlige kriminalitets- 
trusler vil Skatteetaten stå overfor  
ved en normalisering med økt  
beredskap?

Etterretningsseksjonen i Skatteetaten har  
produsert trusselvurderinger som  
beslutningsstøtte på strategisk og operasjonelt 
nivå til Skatteetatens ledelse gjennomgående  
siden mars 2020. Fokuset har vært knyttet til 
trusler for feil og unndragelser; herunder fokus på 
skattekriminalitet, særlig inn mot nye tiltak for å 
styrke økonomien. Etterretningsseksjonen  
arbeider med flere prioriterte etterretningsbehov 
(PEB) og har over tid vurdert trusler i lys av  
Covid-19. 

Denne rapporten er en tematisk trussel- 
vurdering som tar for seg følgende: ”Hvilke 
alvorlige kriminalitetstrusler vil Skatteetaten 
stå overfor ved en normalisering med økt 
beredskap ?”

Innledning

Vi ser allerede nå at flere land er i gang med  
gjenåpningsprosesser og at vaksineringsgraden 
øker. Både inflasjon, rentenivå, boligpriser, valuta-

kurser, aksjemarked og oljepengebruk korrelerer 
på ulik måte sammen og vil påvirke hvordan  
verden vil se ut etter en gjenåpning av samfunnet. 

De nordiske landene har vist seg å klare seg godt 
under kriser. Norsk økonomi er i vekst og vil  
komme greit ut av krisen Covid-19 har  
resultert i, og sentralbanken har varslet mulig  
renteoppgang nå i september 2021. 

Ved gjenåpning av samfunnet vil økonomien  
gradvis ha bedret seg positivt, men vi ser at atferd 
hos forbrukere og måten man driver virksomhet 
på har endret seg. Den digitale utviklingen vil etter 
alt å dømme fortsette i et høyt tempo, noe som vil 
gi både utfordringer og muligheter for både  
Skatteetaten og samfunnet for øvrig. Tilbydere 
innen tjenesteyting som ikke klarer omstilling vil 
forsvinne, mens nye tjenester vil komme til. Dette 
vil potensielt skape nye muligheter også for krimi-
nelle, både ved at de finner nye markeder og ved 
måten de kan utnytte skattesystemet på.

Rapporten videre tar for seg vurderinger av  
trusler innen skattekriminalitet og annen  
økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet, 
tilretteleggere/medvirkere og digitale trusler som 
potensielt kan påvirke Skatteetaten i tiden etter 
gjenåpning.
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Utvikling innen skattekriminalitet i nettverk

•  Større grad løsere nettverk 
•  Smidige og raske til å tilpasse seg muligheter   
    og markedsendringer
•  Kjernen i nettverk består av et ledernivå, med 
    utførere og tjenesteleverandører 
•  Benytter tjenester som mellommenn,  
   hvitvaskere og spesialister etter behov 
•  Noen øker kapasiteten gjennom å tilknytte  
   seg voldsutøvere eller samarbeid med mer  
   tradisjonelle kriminelle organisasjoner 
•  Kriminelle benytter i økende grad foretak i   
   utførelsen av kriminalitet
•  Hvitvasking er ofte en integrert del av det å    
    skjule kriminaliteten 
•  Skattekriminalitet inngår i noen grad som del  
   av hvitvasking fra annen kriminalitet
•  I større grad multikriminelle nettverk ved at  
   flere typer kriminalitet utøves
•  Digitaliseringen medfører at lederfunksjoner  
    kan utøves fra utlandet
•  Teknologi utgjør en nøkkelfunksjon. Benyttes  
    internt i nettverk til kommunikasjon 
•  Tilgang på spesialister i utøvelsen av   
    kriminalitet

Skattekriminalitet og annen  
økonomisk kriminalitet

Det forventes at kriminaliteten Skatteetaten står 
overfor har endret seg. Endringene følger  
samfunnsutviklingen der kriminelle i større grad 
utøver kriminalitet i det digitale rom, eller benytter 
digitale løsninger i gjennomføring og samhandling 
av kriminaliteten. Det forventes en økning i krimi-
nalitet over landegrensene, både fra nordmenn i 
utlandet og utenlandske borgere mot det norske 
samfunn. Den mest alvorlige kriminaliteten er  
systematisert, nettverksbasert og grense- 
kryssende, og aktørene er ofte multikriminelle.  
Kriminelle organisatorer benytter kapasiteter i 
nettverket og tilretteleggere til å øke profitt- 
potensialet. Bruk av stråmenn eller kriminelle som 
er i besittelse av andres BankID forventes å øke, 
og er en utfordring. 

På tross av stor innsats mot de mest alvorlige  
kriminelle, fremstår aktørene gjenstridige.   
Mange nettverk er i stand til å fortsette  
kriminaliteten selv der tiltak er iverksatt. Dette 
segmentet fremstår å utgjøre en felles trussel for 
flere samfunnsfunksjoner forvaltet både av det 
offentlige og private.  

Registerkvalitet og endring i rapportering
Covid-19 situasjonen har vist at offentlige  
registre er sårbare og kan bli manipulert av  
kriminelle aktører ved registrering og rapport- 
ering. En økt digitalisering av samfunnet uten at 
systemene blir risikovurdert, monitorert og  
kontrollert i tilstrekkelig grad vil medføre at  
kriminelle meget sannsynlig vil utnytte dette i 
større grad. Den økte bruken av informasjon på 
tvers av offentlige etater medfører nye risiko- 
områder for registre, og konsekvensene av feil kan 
bli større. Ulike registre og bevisst feilrapportering 
benyttes av kriminelle til å bygge en fasade for å 
skjule og danne grunnlag for utøvelse av  
kriminalitet. Det er meget sannsynlig at denne 
utviklingen vil fortsette med økt digital kunnskap 
hos kriminelle. En utbredelse av løsere kriminelle 
nettverk vil medføre at utnyttelse av sårbarheter 

sannsynligvis vil spres raskere, enkeltsaker blir 
større og vil medføre store tap for samfunnet.

Økt kapitalplassering fra private i utlandet 
og kryptovaluta
Investeringer fra privatpersoner i verdipapirer og 
kryptovaluta i utlandet har økt under Covid-19.  
Det er sannsynlig at kapitalgevinster fra uten- 
landske verdipapirer og kryptovaluta i større grad 
vil unndras, dels fordi investeringer foretas i  
mindre regulerte markeder, og fordi kunnskap om 
skatteplikten er lavere hos mange nye som  
investerer. Det er sannsynlig at de fleste nye  
investorer er vant med en forhåndsutfylt skatte-
melding uten endringer.
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Støtteordninger forvaltet av Skatteetaten 
og andre etater
Enkelte næringsdrivende har tolket og fremstilt 
egen virksomhet slik at de har fått mer økonomisk 
støtte enn de reelt er berettiget til. I grovere tilfeller 
er fremstillingen svært misvisende og den uberet-
tigede støtten kan medføre at aktørene kommer 
styrket ut av Covid-19 og øker sin markedsandel.

Skatteetaten har stoppet mange uberettigede 
søknader i sin forvaltning av støtteordninger før 
penger er utbetalt. Dette har resultert i at nye for-
hold er avdekket, både innen Skatteetatens eget 
forvaltningsområde, men også andres. 

Noen større saker med bedrageri av støtte- 
ordninger har vist at personer med god innsikt i 
rapportering og myndigheters kontrollfunksjoner 
har fått uberettiget støtte blant annet ved å  
manipulere data som ligger til grunn for  
automatisert saksbehandling. Flere er tidligere 
kjente aktører for Skatteetaten, men har gjennom 
ID-misbruk og bruk av mange foretak med strå-
menn, klart å tilegne seg uberettiget støtte. Flere 
av aktørene knyttes også til skatteunndragelser, 
bedrageri og annen økonomisk kriminalitet. Det er 
kjent at et fåtall aktører har forsøkt å bedra mange 
ulike ordninger.

Automatisert saksbehandling har vært en stor 
suksess i Norges økonomiske støtteordninger. 
Automatiseringer har medført at man kan etablere 
ordninger som er målrettet mot spesifikke  
grupper, de er relativt lite ressurskrevende å  
forvalte og det går kort tid fra søknad til utbetaling. 
Samtidig medfører digitale prosesser og  
automatisert saksbehandling at ordningene kan 
utnyttes i stort omfang når sårbarhetene først blir 
avdekket av kriminelle. For ordningene som er 
midlertidige, og har kort levetid, er likevel risikoen 
redusert. 

Ved en normalisering av samfunnet er  
næringslivet lite berørt av smittevernrestriksjoner. 
Betalingsutsettelsesordningen har nå en lengre 

nedbetalingsperiode, slik at aktører har mulighet 
til å øke sin likviditet. Betalingsutsettelses- 
ordningen har til hensikt at flere aktører får  
fleksibilitet i sin tilbakebetaling. Det er sannsynlig 
at noen aktører bevisst utnytter utsettelses- 
ordningen og har til hensikt å begå økonomisk 
kriminalitet før de går konkurs.
 
Arbeidslivskriminalitet 

Ved en normalisering av samfunnet vil det være 
flere forhold som har endret seg fra dagens  
situasjon (september 2021) og som vil påvirke 
trusselen innen arbeidslivskriminalitet. Det er  
aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for  
reisende fra tredjeland. En må regne med at det 
kan være krav om karantene og test for reisende 
fra enkelte områder. Reglene for innreise vil  
løpende vurderes og endres fortløpende.  
Ordningen med koronasertifikat er i drift, og det 
samkjøres med den europeiske ordningen.  
Således vil EØS-borgere med utstedt korona- 
sertifikat kunne komme inn til landet uten  
karantene. 
 
Situasjon
Det er en nasjonal mangel på arbeidskraft på ca. 
45 000 arbeidstakere. Det er en stor mangel på 
arbeidskraft innen helse, pleie og omsorg,  
industri, bygg og anlegg. Etterspørselen etter 
faglært arbeidskraft innen disse yrkesgruppene 
har økt fra i fjor til i år. 
 
Lavtlønnede og personer med innvandrerbak-
grunn er spesielt rammet av denne krisen, og blir 
i større grad langtidsarbeidsledige og faller uten-
for arbeidslivet. Utenlandsk arbeidskraft har stått 
for 30 prosent av den reduserte sysselsettingen i 
Norge det siste året. Av foretak som har fått god-
kjent søknad om unntak for innreiserestriksjonene, 
er det to bransjer som er desidert størst: arbeids-
takere til industri, og arbeidstakere til bygg- og 
anleggsvirksomhet.
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Covid-19 har ført til økt handlingsrom for kriminel-
le i flere bransjer. Det er observert kriminelle som 
utnytter utenlandske arbeidstakere - spesielt øst- 
europeiske, i flere arbeidslivskriminalitetsutsatte 
bransjer. Dersom Europa gir lettelser i reise- 
restriksjoner vil dette gi økte ankomster til Norge. 
Det forventes en stabil reduksjon av EØS- 
registreringer fra nå og ut året. Den utenlandske  
arbeidskraften rekrutteres ofte gjennom uformelle 
nettverk, bemanningsbyrå eller benyttet arbeids-
kraft.

Ifølge Eurostat (med data fra 2019) er Norge det 
EØS-landet med nest høyest medianinntekt i EØS, 
med snitt på € 39 000. Nederst er Nord- 
Makedonia og Tyrkia med € 3 000 . Polen og  
Litauen og  er på € 6 500. Snittet i EU er € 18 000 
og eurosonen € 20 000. Desto verre økonomiske 
og sosiale forhold de utenlandske arbeidstakerne  
reiser fra, desto mer sårbare vil de være for  
utnyttelse i Norge. 

Det er en høy arbeidsledighet i EU, om lag  
15 millioner, og nærmest alle er i eurosonen. EØS- 
registreringer i Norge av polakker, litauere,  
rumenere og latviere er vesentlig under et  
normalår, det samme gjelder tredjelandsborgere – 
spesielt vietnamesere, ukrainere og hviterussere. 
Undersøkelser av arbeids- og levekår for bosatte 
arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen viser en 
korrelasjon mellom botid og bevissthet rundt egne 
faglige rettigheter.

Det benyttes ulike metoder for å omgå regelverket 
og legitimere innreise, eksempelvis ved å fremvise 
falsk dokumentasjon. Enkelte arbeidstakere har 
meldt innflytting og fremlagt uriktig eller fiktive 
opplysninger og dokumentasjon for å under- 
bygge hensikten med å bli bosatt i Folkeregisteret. 
I utgangen av mai ble regelverket tilknyttet  
innreise endret til at arbeidsinnvandrere må  
dokumentere at de enten eier eller leier bolig i 
Norge, og sannsynliggjøre at de returnerer til  
Norge etter endt visitt til hjemlandet. 

Det er avdekket forsøk på å benytte falske  
arbeidskontrakter og annen dokumentasjon for å 
legitimere innreise. Personer fremviser forskjellige 

falske arbeidskontrakter i ulike kontroller.  
Personer som søker om innreise som kritisk  
personell fremviser en helt annen kontrakt når de 
er i kontakt med Skatteetaten.

Overordnet vurdering 
Skatteetaten vil meget sannsynlig stå overfor en 
forhøyet trussel innen arbeidslivskriminalitet ved 
en normalisering av samfunnet. 

Omkring 30 000 - 60 000 personer vil mulig slite 
med langtidsledighet selv etter en normalisering. 
Disse personene vil kunne ha økt tilbøyelighet til å 
inngå i økonomisk kriminalitet.  
 
Covid-19 har hatt en sterk og negativ påvirkning 
på økonomien i mange land i verden, og Norge vil 
meget sannsynlig være et attraktivt land å søke 
seg til. Arbeidsinnvandrere fra land som Polen, 
Litauen, Ukraina, Romania og Vietnam vil meget 
sannsynlig søke til Norge. Det er sannsynlig at 
flere eurosone-borgere vil ta seg til Norge etter 
gjenåpning. 
 
Det er meget sannsynlig mangel på arbeidskraft i 
flere bransjer som er utsatt for arbeidslivs- 
kriminalitet, spesielt bygg- og anleggsvirksomhet, 
industri, bil, restaurant og overnatting, og særlig 
vil øst-europeisk arbeidskraft utnyttes innen disse. 
Disse næringene preges av at det er mange som 
jobber rotasjon eller som pendler, det er meget 
sannsynlig at utenlandske arbeidstakere som ikke 
er bosatt står i betydelig større fare for grovere 
utnyttelse.  
 
Frem til normalisering av samfunnet er det meget 
sannsynlig at omfanget av ulovlig opphold og 
ulovlig arbeid vil øke i takt med lettelser for  
innreise. 
  
Det er meget sannsynlig at det vil være  
betydelig bruk av falsk dokumentasjon i tiden 
fremover, være seg arbeidsdokumentasjon, reise- 
dokumenter, koronatester, koronasertifikat og  
leiekontrakter. Det er meget sannsynlig at  
Skatteetatens registerkvalitet vil kunne svekkes 
som følge av dette. 
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Tilretteleggere/medvirkere

Det er i dag en større internasjonal oppmerk- 
somhet rundt kriminelle tilretteleggeres funksjon 
for trusselaktører innen økonomisk kriminalitet.

I en rapport utgitt av OECD1 fra februar 2021 frem-
kommer det at sofistikert økonomisk kriminalitet 
ofte blir tilrettelagt av profesjonelle aktører som 
advokater, regnskapsførere og finansinstitusjoner. 
Rapporten fremhever at flertallet av fagpersoner 
er lovlydige og spiller en viktig rolle for å støtte 
etterlevelse og et velfungerende finanssystem, 
men slår likevel fast at kriminelle aktiviteter av et 
begrenset segment av fagpersoner undergraver 
offentlighetens tillit til yrket og de juridiske og 
økonomiske systemene. Å håndtere trusselen fra 
disse profesjonelle aktørene forventes å redusere 
skatte- og avgiftskriminalitet.

Rapporten inneholder eksempler som illustrerer 
de vanligste tjenestene som tilbys av  
tilretteleggere:

•  Å etablere selskaper, stiftelser og andre  
   forretningsstrukturer – for å skjule identiteten til   
   eiere, skjule eiendeler eller skjule kriminell  
   opprinnelse av midler
•  Sette opp offshore-strukturer for å skjule   
   eierskap og inntekt 
•  Gi falsk dokumentasjon 
•  Hjelpe til insolvens, konkurs og avvikling, ved å  
   redusere tilgjengelige midler for kreditorene til  
   det konkursrammede selskapet
•  Bruk av ”cum-ex”-ordninger for å få tilbake- 
   betaling av skatter som ikke er betalt
•  Begå økonomisk kriminalitet gjennom krypto- 
   eiendeler, og dermed forenkle hvitvasking av   
   inntektene fra kriminalitet

OECD anbefaler at skattemyndigheter bør  
etablere prosesser for å identifisere og samle inn 
informasjon om tilretteleggere, inkludert  
definisjon, måling av trusler, bruk av indikatorer 
og bruk av datakilder for identifisering. Det finnes 
også eksempler på eksisterende internasjonal 

1   https://www.oecd.org/tax/crime/ending-the-shell-game-cracking-down-on-the-professionals-who-enable-tax-and-whi-
te-collar-crimes.pdf
2  https://www.u4.no/publications/professional-enablers-of-economic-crime-during-crises

praksis og diskusjon rundt juridiske rammer.  
Forebygging og avsløring er også diskutert.

Rapporten påpeker videre at offentlig registrering 
av avslørte tilretteleggere kan bidra til å forhindre 
disse i å operere innenfor sitt kompetanse- 
område igjen i andre land. Det er mer effektivt å 
forhindre en profesjonell i å misbruke sårbarheter 
i systemet, enn å undersøke en profesjonell aktør 
når skattekriminalitet og andre økonomiske  
forbrytelser avdekkes.

Transparency International2 mener det er for tidlig 
å konkludere rundt tilretteleggeres rolle under  
Covid-19, men mener å ha bevis for at tilrette- 
leggere utnyttet både finanskrisen og ebola- 
utbruddet til å tilrettelegge for økonomisk  
kriminalitet. 

Det er en trussel at tilretteleggere åpner dører for 
kriminelle aktører som ønsker å hvitvaske  
penger. Nasjonalt ser vi at det i enkelte saker 
kreves meget inngående kompetanse i regnskap, 
skatt og juss. 

Overordnet vurdering 
Tilretteleggere har utnyttet både finanskrisen og 
ebola-utbruddet til å begå økonomisk kriminalitet, 
og det er sannsynlig at tilretteleggere har utnyttet 
Covid-19, for eksempel ved bedrageri av tilskudds- 
ordninger. Vi vil spesielt fremheve at det er meget 
sannsynlig at tilretteleggere vil hjelpe til med å 
skjule midler eller reelt eierskap ved konkurs. 

Det er meget sannsynlig at kriminelle tilrette- 
leggere rådgir trusselaktører i komplekse saker 
med den hensikt å få urettmessige utbetalinger fra 
offentlige etater.   

Atferden til folk har endret seg gjennom Covid-19, 
og vi er på vei mot en mer digital hverdag. Dette 
skaper nye muligheter for tilretteleggere til nå nye 
kunder og nye markeder. Det er meget sann- 
synlig at tilretteleggere utnytter digitale  
muligheter for å ekspandere sin virksomhet. 
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https://www.oecd.org/tax/crime/ending-the-shell-game-cracking-down-on-the-professionals-who-enable-tax-and-white-collar-crimes.pdf
https://www.oecd.org/tax/crime/ending-the-shell-game-cracking-down-on-the-professionals-who-enable-tax-and-white-collar-crimes.pdf
https://www.u4.no/publications/professional-enablers-of-economic-crime-during-crises




Digitale trusler

Under Covid-19 har Norge og store deler av  
verden blitt tvunget over på digitale plattformer i 
et mye raskere tempo enn tidligere. Folk har måtte 
samhandle, være sosiale og jobbe mer digitalt i 
perioder med kraftige nedstengninger. Dette  
skiftet har også resultert i en rekke nye muligheter 
for kriminelle å utnytte. Trenden med økt  
digitalisering vil fortsette også i en normaliserings-
fase etter Covid-19.  

Den digitale trusselen etter Covid-19 vil karakte-
riseres av at kriminelle miljøer er blitt bedre kjent 
med mulighetene i å bruke digitale plattformer til 
ulike formål. Her beskrives tre ulike formål som 
kriminelle kan benytte: 

1. Manipulasjon – direkte eller indirekte av of-
fentlige systemer som utbetaler penger i den 
hensikt å sørge for store uberettigede utbeta-
linger, for eksempel ved manipulasjon av MVA-
systemet. Det er meget sannsynlig at krimi-
nelle har analyser, deler kunnskap og således 
øker sin kapabilitet til å kunne manipulere 
Skatteetatens systemer. Hensikten med dette 
er å få uberettigede utbetalinger også i andre 
systemer. Det er mulig at kriminelle tester 
Skatteetatens systemer for å finne svakheter 
som de antar kan være til stede. 

2. Digitalisering i egen virksomhet –  
digitaliseringen har til hensikt å skape de data 
som kan brukes til å støtte opp om  
uberettigede tilskudd eller utbetalinger, eller til 

å skjule omsetning og lønn som ikke avgifts- 
belegges eller skattlegges. Det er sannsynlig 
at kriminelle vil bruke mekanismene  
digitaliseringen tar i bruk for å manipulere  
statlige virksomheter. Dette kan gjøres  
gjennom å gi data til Skatteetaten som legges 
til grunn for videre saksbehandling i andre  
etater og virksomheter. 

3. Manipulasjon i fullskala – kriminelle  
digitale økosystemer med formål å angripe 
skattesystemene og skattefundamentet. Slike 
systemer er sett innenfor MVA-kriminalitet og 
kriminalitet rettet mot velferdssystemet. Det er 
mulig at kriminelle studerer vår  
implementering av digitale løsninger med den 
hensikt å kunne angripe skattefundament, 
skattesystem og de som er avhengig av dette 
gjennom de nasjonale felleskomponentene.

Overordnet vurdering
Det er sannsynlig at trusselaktører vil videre- 
utvikle og bruke sin digitale kunnskap i  
mulighetsrommet den økte digitaliseringen har 
medført. I løpet av Covid-19 er det avdekket at 
kriminelle deler kunnskap og omsetter identiteter 
som kan nyttes til dette. Det er sannsynlig at  
kriminelle vil utvikle digital kunnskap og samle 
store volum  av identiteter som kan brukes til å 
angripe Skatteetaten på områder hvor man foretar  
utbetalinger gjennom skattesystemet. Videre vil 
uriktige opplysninger til Skatteetaten kunne  
brukes til å legitimere utbetalinger fra andre etater 
eller private virksomheter. 
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