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Hovedformålet med Skatteetatens analysenytt 2011 er å gi et beslutningsgrunnlag for 
prioriteringer og risikovurderinger i Skatteetatens interne styrings- og fagdialog. Samtidig 
håper vi etatens medarbeidere kan få et innblikk også i viktige tema de ikke jobber med til 
daglig. Nytt av året er at Skatteetaten i tråd med åpenhetstrategien ønsker å tilgjengeliggjøre 
slike rapporter også for interesserte utenfor etaten. Bak denne rapporten står Skatteetatens 
analyseteam, opprettet i 2010 med ressurser fra både regionene og Skattedirektoratet. 

Artiklene i rapporten representerer alle viktige tema for Skatteetaten. Temaene har spennvidde 
på tvers av fagområder (skatt, mva), brukergrupper (personlige skattytere, næringsdrivende) 
og ledd i verdikjeden (veiledning, kontroll). Temaene som behandles i rapporten er likevel 
ikke heldekkende, verken for etatens arbeidsområder eller for analyseprosjekter i 2011. Tema-
valgene er blant annet prisgitt hvilke analyseprosjekter som har generert ferdige rapporter 
eller delrapporter per 1.halvår 2011. Det tas sikte på å utgi slike rapporter to ganger i året. 

Etaten er i ferd med å etablere en adressatliste til bruk i ekstern distribusjon av både  
Skatteetatens analysenytt 2011 (halvårlig utgivelse) og mer detaljerte enkeltrapporter. Planen 
er å sende ut sammendrag med lenke til pdf-versjon av rapportene på www.skatteetaten.no 
ifm. hver utgivelse. Virksomheter som ikke opprinnelig har mottatt denne rapporten og som 
ønsker å motta slike rapportsammendrag  eller ønsker framtidige rapporter sendt til annet sted 
i organisasjonen bes oppgi aktuell e-mailadresse til eva.krage@skatteetaten.no.

 
God lesning!

Eve Vangsnes Bergli
Avdelingsdirektør
Skattedirektoratet, Regionavdelingen

Forord 
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”Hei, barnet mitt og jeg har flyttet til nytt borettslag men jeg har fått flyttemeldingen i retur da jeg 
ikke har oppgitt bolignummer. Kan du hjelpe meg?” 

Spørsmål i forbindelse med flytting er en av de vanligste henvendelsene til Skatteetaten, 
og veiledningstjenesten behandler hvert år over 10 millioner henvendelser. Med så mange 
henvendelser er vi avhengig av en funksjonell og god veiledningstjeneste, den skal være 
effektiv og brukervennlig, og det skal være lett for skattyter å oppfylle etatens krav til riktighet.

I dag kan vi velge å henvende oss direkte til Skatteetaten enten gjennom telefon eller personlig 
i skranke, vi kan også benytte oss av elektroniske tjenester som e-post eller Skatteetatens 
nettjeneste. Telefon og publikumsveiledningen er viktige kanaler for veiledningstjenesten 
også i fremtiden, men internettsiden skatteetaten.no skal fremover være etatens viktigste 
kanal for dialog med brukerne.

For å oppnå økt bruk av elektroniske tjenester innehar publikumsveiledningen og 
Skatteopplysningen, etatens telefontjeneste, en viktig rolle som bindeledd mellom bruker 
og etatens nett-tjeneste. Veiledningstjenesten ved skranke og telefon skal fokusere mer 
på veiledning via skatteetaten.no overfor de skattytere, samt de typer henvendelser, der 
selvbetjeningsløsningene er mest praktisk og nyttig. 

For å lykkes i satsingen på elektroniske tjenester har vi behov for kunnskap om folks 
henvendelser og forventinger til etatens veiledningstjeneste. I denne artikkelen diskuteres tre 
resultater av analyser som er gjort på dette området:

•Et utvalg av resultater fra analysen ”Publikumskartlegginger Skatt øst 2010,” en deskriptiv 
analyse av ulike henvendelser som kunne vært utført på nettet, basert på tall fra 
publikumsveiledningen i Skatt øst

•Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført i februar 2011 av skranke og 
Skatteopplysningen som omhandler bruken av etatens netttjeneste og publikums 
utfordringer ved skatteetaten.no

•Resultater fra spørreundersøkelsen ”Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av 
Skatteetaten” som blant annet gir innsikt i hvilke kanaler folk ønsker å innhente 
informasjon om skatte- og avgiftsspørsmål

Tre av fire kunne brukt skatteetaten.no for å få veiledning
I perioden april-desember 2010 ble det foretatt en kartlegging av henvendelser til skranke 
ved publikumsveiledningen i Skatt øst. En analyse av dette datamaterialet viste at om lag 
75% av de som besøkte Skatt øst kunne ha benyttet seg av andre kanaler, og da hovedsaklig 
skatteetaten.no. Figur 1 illustrerer resultatet. 

Skatteetaten satser mer på elektroniske tjenester
Av: Liv K. Hasle Øksenholt

Rundt en tredjedel av landets skattytere sier de først og fremst ønsker å benytte seg av Skatteetatens internettsider 

ved innhenting av informasjon om skatte- og avgiftsspørsmål, folk velger nettet for rask og effektiv service. Hvilke 

tiltak skal til for å få enda flere til å benytte seg av etatens nettsider? Skattyterne kommer med flere forklaringer på 

hvorfor de ikke benytter seg av selvbetjeningsløsningene på skatteetaten.no. Omkring en femtedel mener å ikke vite 

om tjenesten, mens mange sier at internettsiden ikke er brukervennlig nok og at utfordringene rundt MinID gjør at de 

heller oppsøker etaten per telefon eller på skattekontoret. Som bindeledd mellom skattyter og nett-tjenesten, i etatens 

satsing på elektroniske tjenester, kommer telefontjenesten og publikumsveiledningen til å spille en viktig rolle.
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Figur 1 Type henvendelser som kunne vært utført på skatteetaten.no
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Figur 1 illustrerer den prosentvise fordelingen av de typer henvendelser som utgjorde 75% 
av de totalt registrerte besøkende i Skatt øst, og som kunne vært utført på skatteetaten.no. 

•Med Flyttemelding menes flytting innenlands
•Med Søknad om skattekort menes alle søknader i forbindelse med skattekort/frikort, 

unntatt søknad om skattekort for personer med d-nummer
•Med Mangler pinkode menes alle ærend som gjelder forespørsler om pinkode som kunne ha 

vært løst på skatteetaten.no
•Med Veil., utskrift og bolig menes veiledning som er selvangivelsesrettet, tjenesten utskrift 

av ligning, og veiledning i forbindelse med ligningsverdi av bolig

Mange henvendelser om flytting og bolig
Den generelle trenden viste at henvendelser vedrørende flytting og spørsmål i forbindelse 
med selvangivelse og ligningsverdi av bolig var dominerende i fjor. I gjennomsnitt omhandlet 
36%, over en tredjedel av henvendelsene, spørsmål vedrørende flytting. Samtidig var det 
månedlige variasjoner. Disse variasjonene er illustrert i figur 2.

Figur 2 Prosentoversikt over henvendelser, per måned, som kunne vært utført på skatteetaten.no
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Som følge av nytt reglement vedrørende boligverdi i fjor, utgjorde henvendelsene om 
veiledning, utskrift og bolig det største omfanget i september og oktober. Flyttemelding 
hadde størst trykk i november og desember. Mangler pinkode utgjorde det største ærendet i 
april og juli, og søknad om skattekort hadde nest størst trykk i juni. 

Hva hindrer oss i å benytte skatteetaten.no?
I februar 2011 ble det gjennomført en liten spørreundersøkelse ved to forskjellige 
publikumveiledningskontor i forskjellige regioner, og Skatteopplysningen.
 
Formålet med undersøkelsen var å kartlegge følgende; 

•Av de som hadde henvendelser som kunne vært utført på skatteetaten.no, hvor stor 
prosentandel hadde forsøkt nettjenesten først? 

•Og av den gruppen som ikke hadde forsøkt å løse henvendelsen sin på nettet først; hva var 
årsaken til at dette ikke førte frem?

I denne spørreundersøkelsen ble det fokusert på henvendelser til folkeregisteret, primært 
flytting, og henvendelser i forbindelse med skattekort/frikort. Fordelingen av henvendelsene i 
undersøkelsen var følgende, 51% hadde henvendelser som gjaldt skattekort eller frikort, mens 
44% hadde henvendelser til Folkeregisteret. Andre henvendelser som kunne vært utført på 
skatteetaten.no utgjorde 4%. 

En tredjedel hadde forsøkt å bruke skatteetaten.no først
Ved svar på spørsmålet ”Prøvde du nettet først?” hadde 33% av de intervjuede prøvd nettet 
først, mens 67% hadde ikke forsøkt. Denne fordelingen er illustrert i figur 3.

Figur 3 Svar på spørsmål om man hadde prøvd nettet før oppringing/besøk
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Her var det en høyere prosentandel av de som hadde henvendelser om folkeregisteret som 
hadde prøvd nettet først, 19%, sammenlignet med spørsmål gjeldende skattekort og frikort, 
14%. 

67% av de intervjuede hadde ikke forsøkt nettet før oppringing eller besøk ved veiledning. Det 
er etatens utfordring å analysere denne gruppens behov med hensyn til forventninger til vår 
veiledningstjeneste. La oss se på årsakene til hvorfor nettet ikke ble valgt av denne gruppen.
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En av fem oppgir MinID som årsak til ikke å bruke skatteetaten.no
Figur 4 illustrerer de forskjellige årsakene til hvorfor man valgte å ringe eller oppsøke etaten i 
stedet for å benytte seg av etatens nett-tjeneste.

Figur 4 Årsak til oppringing/oppmøte
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Hele 24% av de intervjuede anså bruk av etatens nett-tjeneste som uaktuelt, og 22% visste 
ikke at de hadde muligheten til å benytte seg av skatteetaten.no for deres henvendelse. 

Dårlig brukskvalitet på etatens nett-tjeneste ble oppgitt i 21% av henvendelsene. MinID 
og pinkoder til MinID gjorde det i 19% av henvendelsene problematisk å benytte seg av 
selvbetjeningsløsningene. 

En liten prosentandel oppga språk som årsak til oppringing/oppmøte. 

De fleste ønsker å benytte internett for å få svar på skatte- og avgiftsspørsmål
Synovate-undersøkelsen; ”Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten” 
gir indikasjoner på trender som er viktige elementer for fremtidsrettet arbeid med 
veiledningstjenesten. 

Ett av spørsmålene i undersøkelsen var ”Hvor innhenter du først og fremst informasjon om 
skatte- og avgiftsspørsmål?” Resultatet av dette spørsmålet er illustrert i figur 5.

Figur 5 Resultat for spørsmålet ”Hvor innhenter du først og fremst informasjon om skatte- og 
avgiftspørsmål?” 
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29% svarte at de ville benyttet seg av Skatteetatens internettsider ved innhenting av 
informasjon om skatte- og avgiftsspørsmål. I tillegg svarte 27% at de ville benyttet seg av 
lignende kanaler, Internett/Altinn/Søkemotorer. Dette er positive resultater for etatens 
kanalstrategi; mange ønsket å benytte seg direkte at etatens nettjenester, og en stor andel var 
positive til nettbruk ved at de ønsket å bruke andre internettjenester.

Mange som er i arbeid ønsker å benytte internett
Av de som var i lønnet arbeid heltid svarte 37x% at de ville benyttet seg av Skatteetatens 
internettsider for innhenting av informasjon om skatte- og avgiftsspørsmål. Tilsvarende andel 
av de som var i lønnet deltidsarbeid var 29%. Lønnet arbeid totalt utgjør 61% av befolkningen 
over 15 år, og av denne gruppen kan etaten forvente at 66% ville ønsket å benytte seg av 
Skatteetatens internettsider for informasjon om skatte- og avgiftsspørsmål.

Når det gjelder gruppen pensjonister/trygdede fant vi at kun 14% i denne kategorien benyttet 
seg av dette svaralternativet ved spørsmål om hvor de først og fremst innhentet informasjon 
om skatte- og avgiftsspørsmål. 

Kontakt med Skatteetaten
Ved spørsmål om man hadde hatt kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste to årene med et 
oppfølgingsspørsmål om valg av kanal ved kontakt, svarte 54% at de hadde hatt kontakt. 18% 
av disse hadde hatt kontakt via etatens internettjeneste, 16% gjennom telefon, og 15% ved 
skranke. Fordelingen framkommer i figur 6.

Figur 6 Kanalvalg for de som hadde vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste to årene
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Av de som hadde vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste to årene var følgende 
henvendelser mest vanlig

•Skattekort 47%
•Spørsmål vedrørende selvangivelsen 22%
•Flyttemelding 13%
•Skatteberegning og restskatt 9%
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Oppsummering og konklusjon

Skatteetaten.no skal være den viktigste kanalen i dialog med etatens brukere, men 
også skranke og Skatteopplysningen har en sentral rolle i etatens veiledningstjeneste i 
fremtiden. Skatteetatens kanalstrategi har besluttet at ved siden av generell veiledning 
skal publikumsveiledningen ha en rolle som formidler til skatteetaten.no og etatens øvrige 
elektroniske tjenester. Skranke og Skatteopplysningen skal ha økt fokus på å veilede skattytere 
til selvhjelp der det er hensiktmessig å benytte seg av selvbetjeningsløsningen på skatteetaten.
no.

Dette tiltaket er interessant med tanke på resultatene fra miniundersøkelsen der det kom fram 
at av de som ikke hadde benyttet seg av nettet før oppringing eller besøk, var det noen som 
ikke visste at de kunne ha utført ærendet sitt på skatteetaten.no. I tillegg var det og noen 
som oppga dårlig brukskvalitet som årsak til henvendelse til etaten. Dersom disse årsakene 
er representative for skattytere som i dag henvender seg til etaten, vil det her være et stort 
potensial til å få flere skattytere til å benytte seg av skatteetaten.no dersom de får den riktige 
veiledningen ved henvendelse. 

Ved veiledning gjennom elektroniske løsninger vil man kunne møte utfordringer når 
MinID og diverse pinkoder tas i bruk. Utfordringer rundt MinID og pinkoder er nevnt både i 
miniundersøkelsen og resultatene fra publikumskartleggingene i Skatt øst. Effektivitet og 
ikke minst brukervennlighet er viktig her da skattyter er avhengig av å ha orden på MinID og 
pinkoder for å benytte seg av selvbetjeningsløsningene på skatteetaten.no.

At Skatteetaten satser mer på elektroniske løsninger er positivt og vil føre til at skattytere 
på sikt får et enda bedre veiledningstilbud, dette fordi folk får rask og effektiv veiledning 
gjennom flere kanaler. Ved bruk av etatens elektroniske tjenester er man heller ikke avhengig 
av åpningstider verken til telefontjenesten eller skattekontoret, man kan benytte seg av 
selvbetjeningsløsningene døgnet rundt.
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Målsetningen er å få skattyterne til å etterleve reglene gjennom en riktig og effektiv bruk av 
ressurser og virkemidler.

Kort kan de skatte- og avgiftsreglene skattyterne skal følge, bli oppsummert i plikter som skal 
oppfylles. Skattyterne etterlever når de:
• er riktig registrert i pliktige registre
• leverer riktige, dokumenterte og fullstendige opplysninger til rett tid
• betaler riktig skatt til rett tid

For Skatteetaten er det viktig å identifisere innenfor hvilke områder det er særlig stor risiko 
for at skatteyterne ikke etterlever. For å identifisere slike risikoer, finne årsaker til at disse 
inntrer samt sette inn riktige virkemidler for å øke etterlevelsen, har skatteetaten utviklet en 
systematisk og målrettet prosess basert på en etterlevelsesmodell utviklet av OECD. Sirkelen 
nedenfor viser de ulike fasene i denne prosessen og forklares nærmere under.

Oppfølging og
forbedring

Identifisere
risiko

Prioritere 
risiko

Finne årsak
til feil

Tiltaksplan

Gjennomføre
tiltak

Evaluere

Etterlevelsestankegangen – En ny måte å jobbe på
Av Rune J. Ellefsen

Skatteetatens oppgave er å fastsette og kreve inn skatter. Dette innebærer å arbeide for at skattyterne følger de skatte- 
og avgiftsreglene som gjelder for den enkelte skattyter, og kan også uttrykkes som å arbeide for økt etterlevelse blant 
skattyterne. Økt etterlevelse er mulig å oppnå blant annet ved stadig å anvende Skatteetatens ressurser mer effektivt. 

De aller fleste skattyterne følger reglene. Skatteetaten arbeider kontinuerlig for å gjøre det enklere for lojale 
skattytere å handle riktig. De som omgår regelverket skal imidlertid oppleve større sannsynlighet for å bli oppdaget. 
Etterlevelsestankegangen bygger på at man gjennom en arbeidsprosess som er systematisk og faktabasert skal klare 
å identifisere uønskede risikoer for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. Dette skal bidra til å sette inn 
de riktige virkemidlene for å eliminere eller minske de uønskede risikoene. I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på 
etterlevelsesstrategiene. Vi gir også enkelte eksempler på risikoer som er identifisert og analysert.
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Identifisere risikoer: Den viktigste fasen i håndteringen av risikoer vil være å få etablert en 
god måte å identifisere risikoer på. Målet med dette vil være å identifisere spesifikke risikoer 
for lav etterlevelse på skatte- og avgiftsområdet som etaten må håndtere.

Prioritere risikoer for analyse: Vurdering og prioritering av etterlevelsesrisikoer handler 
hovedsaklig om kvantifisering av de risikoer som er identifisert i forrige fase. Hensikten med 
denne fasen er å få skilt ut de store risikoer, som må behandles særskilt, fra andre mindre 
risikoer.

Kartlegge mulige årsaker til at risikoene inntreffer: Noe av det som skiller 
etterlevelsestankegangen fra tidligere arbeidsmåter, er å bruke riktig virkemiddel i henhold 
til problemet vi står overfor. En viktig oppgave vil derfor være å identifisere årsaker til at en 
risiko oppstår.

Tiltaksplan: Basert på resultatene fra årsaksanalysene, må vi velge de viktigste risikoene for 
etatens arbeid påfølgende år. I tillegg må vi velge hvilke virkemidler vi skal bruke for å minske 
risikoen.

Gjennomføre tiltak: Gjennomføringen av de forskjellige tiltakene skjer i de regionale enhetene 
i samarbeid med Skattedirektoratet. 

Evaluere aktivitetene: Hensikten med å evaluere aktivitetene er å dokumentere erfaringer 
og identifisere forbedringspunkter. Dette bringes videre i arbeidet med etterlevelse i etaten. 
Erfaringer innhentes for å kunne måle effekter av tiltak og dokumentere disse erfaringene. 
Evalueringen av tiltakene skal gi etaten økt kunnskap om risikoområder, virkemidler og 
arbeidsmetoder.

Oppfølging og forbedring: Oppfølgingen og vurdering av effekter underveis skal sikre at tiltak 
kan iverksettes.

Segmentering av markedet

Skattytermassen er svært mangfoldig, og inneholder alt fra personlige skattytere med enkle 
forhold til store og kompliserte konsern med internasjonale forgreninger og stor omsetning. 

For lettere å forstå skattytermassen har man derfor brutt skattytermassen ned i undergrupper- 
segmenter - med like/sammenlignbare karakteristikker og kjennetegn. Dette gir en mer presis 
identifisering og kategorisering av etterlevelsesrisikoene.

I etterlevelsessammenheng har man delt inn følgende segmenter:

• små selskaper med revisjonsplikt, dvs. aksjeselskaper med omsetning mindre enn 10 
millioner 

• næringsdrivende uten revisjonsplikt, det vil si enkeltpersonsforetak, deltakerlignete 
selskap som ikke er revisjonspliktige og norsk avdeling av utenlandske foretak med 
omsetning mindre enn 5 millioner kroner. 

• store virksomheter og konsern, omsetning større enn 500 millioner1

• lønnstakere og pensjonister
• mellomstore virksomheter med revisjonsplikt, omsetning mellom 10 og 500 millioner
• organisasjoner, stiftelser og offentlig virksomhet

Foreløpig har skatteetaten analysert tre segmenter. Nedenfor vil vi omtale nærmere noen av 
funnene i segmentet  ”Næringsdrivende uten revisjonsplikt”.

1  Avgrensingen av dette segmentet er blitt justert til å omfatte virksomheter og konsern med mer enn 400 millioner i 

omsetning, 350 millioner i balanse eller 250 ansatte.
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”Næringsdrivende uten revisjonsplikt” 
Segmentet ”Næringsdrivende uten revisjonsplikt” (NUR) er avgrenset til virksomheter 
som har omsetning under 5 millioner kroner, og som ikke er underlagt andre bestemmelser 
for revisjonsplikt som er knyttet til organisasjonsform. Det vil si at det i 2009, da tallene er 
hentet fra, omfattet de fleste små virksomheter unntatt aksjeselskaper. Fra 2011 vil også 
aksjeselskaper kunne fritas for revisjonsplikt dersom de har mindre enn 5 millioner kroner i 
omsetning, under 20 millioner kroner i balanse og antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk. 

Figuren under viser segmentet som andel av total antall virksomheter i alle segment.

Figur 1 Fordeling av virksomheter i segmenter
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Vi ser nærmere på to risikoer
En risiko er en uønsket hendelse som kan inntreffe, for eksempel at skattyteren ikke leverer 
en oppgave. Skatteetaten har vurdert om lag 150 identifiserte risikoer med henblikk på 
sannsynlighet for at hendelsen skal inntreffe og konsekvens. Vi har på denne måten fått frem 
en prioritert rekkefølge over viktige og mindre viktige risikoer. Noen av risikoene er analysert 
nærmere, for å få økt kunnskap om årsakene til at risikoene inntreffer. Her er tallmaterialet 
hentet fra Skatteetatens datavarehus.

Nedenfor vil vi presentere et utdrag av analysene av risikoene ”Betaler ikke” og ”Manglende 
innsending av samordnet registermelding ved opphør av virksomhet”.

Risikoen ”Betaler ikke” 
Det er tre nivåer av hovedrisikoer innen betaling: ”betaler ikke”, ”betaler delvis” og ”betaler 
for sent”. Vi har i denne omgang valgt å se på de som ikke betaler. Risikoen ”betaler ikke” kan 
videre deles inn i gruppene ”betaler ikke skatt”, ”betaler ikke arbeidsgiveravgift” eller ”betaler 
ikke merverdiavgift”. Her er det virksomheter som ikke betaler uavhengig om de har levert inn 
oppgaver eller ikke. 

Det er sett på ulike forhold vedrørende skatter og avgifter, og i første omgang er det tatt 
utgangspunkt i skyldige skatter og avgifter som ikke er betalt pr. 31.12.2009. Funnene er 
presentert i tabellene nedenfor.

Tabell 1 Skyldig forskuddsskatt/restskatt

Pr. 31.12.2009

Antall aktive forskuddspliktige og deltakerlignede virksomheter

Antall etterskuddspliktige virksomheter

321 000

13 500

Virksomheter som ikke har betalt forfalt forskuddsskatt/restskatt 51 500 (15%)

      Totalt utestående beløp, kroner 7,8 milliarder

      Gjennomsnittlig utestående beløp, kroner 153 000

Kilde: Skatteetaten14



Tabell 2 Ikke betalt forfalt mva utover siste termin

Pr. 31.12.2009

Antall virksomheter i segmentet som er mva-registrerte 187 000

Virksomheter som ikke har betalt forfalt mva utover 

siste termin

22 000 (12%)

Totalt utestående beløp Kr. 2,7 milliarder

Gjennomsnittlig utestående beløp Kr. 124 000

Kilde: Skatteetaten

Tabell 3 Ikke betalt forfalt arbeidsgiveravgift

2009

Antall virksomheter i segmentet som er arbeidsgiver 54 000

Virksomheter som ikke har betalt forfalt 

arbeidsgiveravgift

4 400 (8%)

Kilde: Skatteetaten

Virksomheter uten regnskapsfører gjør mer sjelden opp for seg
Tabellene viser at det er flere virksomheter som skylder skatt enn merverdiavgift. Også andelen 
skyldnere av antatt næringsdrivende skattepliktige er noe høyere enn andelen mva-skyldnere 
av avtall avgiftspliktige. De 4400 som skylder arbeidsgiveravgift utgjør 8% av arbeidsgiverne 
i segmentet (de som har levert lønns-og trekkoppgaver). 90% av virksomhetene i segmentet 
har ikke ansatte.

Det er bare 58% av virksomhetene i dette segmentet som benytter regnskapsfører. Blant 
virksomheter i kategorien ”dårlige betalere” er det 71% som ikke benytter regnskapsfører. 
Dette viser at virksomheter med regnskapsførere i større grad betaler sine skatter.

Flere mulige årsaker til at virksomhetene ikke betaler 
Årsakene til at virksomheter ikke betaler er sammensatt. Det kan for eksempel dreie seg om:
• bevisste handlinger
• likviditetsproblemer
• kapital er bundet opp i driftsmidler
• kostnadskrevende næringer
• store gjeldsbyrder privat
• urealistiske/overoptimistiske forventninger til inntjening
• dårlige internrutiner med en blanding nærings- privatøkonomi
• kunder som ikke betaler eller har gått konkurs

Disse årsakene, enten enkeltvis eller samlet, trekker i retning av at virksomhetene havner i 
likviditetsvansker.
 
Har virksomhetens likviditet betydning for manglende betaling?
I 2009 ble det gjennomført en undersøkelse knyttet opp mot enkelte merverdiavgiftspørsmål. Et 
av spørsmålene fokuserte på hvorfor enkelte virksomheter ikke betalte korrekt merverdiavgift. 
Undersøkelsen viste at den viktigste årsaken var økonomiske problemer.

Med utgangspunkt i denne undersøkelsen, ønsket vi å undersøke nærmere hypotesen: 
Virksomheter betaler ikke sine skatter og avgifter fordi de ikke har betalingsevne- dårlig likviditet.

En viktig indikasjon på en virksomhets evne til å gjøre opp for seg kommer vanligvis til uttrykk 
i virksomhetens likviditet. Likviditet innebærer evne til å betale gjeld ved forfall. Følgende  
nøkkeltall, som kan beregnes ut fra resultatregnskap og balanse på et gitt tidspunkt, kan gi oss 
en indikasjon på dette: 15



•Likviditetsgrad 1 
 - defineres ifølge regnskapsteorien som ”omløpsmidler + ubenyttet kassekreditt i   
 forhold til kortsiktig gjeld”. Denne bør være større enn 200%.

•Likviditetsgrad 2 
 - defineres ifølge regnskapsteorien som ”mest likvide omløpsmidler + ubenyttet  
 kassekreditt i forhold til kortsiktig gjeld”. Denne bør være større enn 100%.

• Arbeidskapital
• Kredittider for kunder og leverandører
• Varelagringstid 

Vi har beregnet likviditetsgrad 1 og 2 for virksomheter med restanser og som leverte elektronisk 
næringsoppgave gjennom regnskapsfører. Tallmaterialet viser følgende:

Lav likviditet blant mange dårlige betalere
På skatteområdet er det 940 virksomheter med restanser som leverte elektronisk 
næringsoppgave gjennom regnskapsfører. Undersøkelsen viste at av 940 virksomheter var det 
bare 168 virksomheter, 18%, som hadde en tilfredsstillende likviditetsgrad 1 som var større enn 
200%. Om lag halvparten av utvalget hadde en likviditetsgrad 1 på mindre enn 50%, og ca. én 
tredjedel av utvalget hadde likviditetsgrad 1 på mindre enn 10%.

Bare 30% av utvalget hadde en tilfredsstillende likviditetsgrad 2, dvs. større enn 100%.

Innenfor merverdiavgift var utvalget dobbelt så stort som for skatt, og tendensen var den 
samme. Bare 17% av utvalget hadde en tilfredsstillende likviditetsgrad 1, og bare 28% hadde en 
tilfredsstillende likviditetsgrad 2.

Tallene viser i utgangspunktet at en viktig årsak til restanser kan være dårlig likviditet. 
Virksomhetene har rett og slett ikke midler til å betale sine skatter og avgifter. Et moment som 
styrker denne påstanden er at vårt analyseutvalg kun består av virksomheter med regnskapsfører 
som leverer elektronisk. Resultatet ville sannsynligvis vært dårligere dersom utvalget hadde 
inkludert virksomheter som ikke leverer elektronisk og som heller ikke har regnskapsfører.

Funnene tyder på at Skatteetaten bør vurdere i større grad å benytte regnskapstall i sin 
oppfølging av skattyterne. Virksomheter med dårlig likviditet bør vies spesiell oppmerksomhet.

Risikoen ”Manglende innsending av samordnet registermelding ved opphør av virksomhet”
Segment næringsdrivende uten revisjonsplikt består totalt av om lag 192 000 virksomheter 
som er registrert i Foretaksregisteret, samt 361 000 enkeltpersonsforetak (ENK)2 som kun er 
registrert i Enhetsregisteret. Skatteetaten anslår at ca. 212 000 virksomheter (38%) står som 
aktive i enhetsregisteret til tross for at det ikke er noen aktivitet i selskapet. Den høye andelen 
uten aktivitet skyldes i stor grad manglende innsending av samordnet registreringsmelding ved 
opphør av virksomhet til Enhetsregisteret, eller at virksomheten i realiteten aldri har startet 
opp.

Dette kan blant annet føre til følgende feil/problemer for Skatteetatens arbeid:
• Vanskeligheter med å sette i gang målrettede tiltak, for eksempel kontrolltiltak eller 

informasjonstiltak m.m., da datagrunnlaget også viser næringsdrivende som er passive.
• På grunn av feilkildene kan det stilles spørsmål om Skatteetaten kan bruke opplysningene 

som en troverdig kilde.
• Feilaktig fastsettelser av skjønn fra Skatteetaten, der skattyter fremstår som 

næringsdrivende selv om den næringsdrivende faktisk har avsluttet næringen og av den 
grunn ikke leverer næringsoppgave m/vedlegg. 
 - Fastsettelse av feilaktige skjønn3 fører til unødvendig ressursbruk i etaten både  

2 ENK er kun registreringspliktige i Foretaksregisteret dersom de driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn 

fem ansatte.

3 Skjønnsfastsettelser innebærer at Skatteetaten anslår omsetning m.v. for den skatte- og avgiftspliktige som den 

oppgavepliktige selv skulle ha innlevert.
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 ved skjønnsfastsettelsen og evt. ved at saken senere blir tatt opp som endringssak 
 - Feilaktige skjønn fører ofte til økonomiske problemer og ”vanskeligstilte  
 skattytere”

• Ressurskrevende opprydding i skatteetatens manntall hvert år, spesielt gjelder dette 
ansvarlige selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA).

Hjemler / lovbestemmelser ved opphør
I ”Lov om registrering av foretak” § 4-1 [2] er det følgende bestemmelse om opphør: ”Opphører 
et registrert foretak eller bortfaller for øvrig vilkårene for registrering i registeret, skal opphøret 
meldes til registeret og foretaket slettes. Melding skal inngis uten ugrunnet opphold.”

I lovens § 10-4 finner vi bestemmelsen om sanksjoner ved unnlatt melding: ”Ved forsettlig 
eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i § 4-1 første og annet ledd om meldeplikt til 
foretaksregisteret, straffes de som har meldeplikt etter § 4-2 med bøter.” 

I ”Lov om Enhetsregisteret” § 26 er det også bestemmelser om sletting dersom registerføreren 
har grunn til å tro at virksomheten er opphørt eller dersom registerføreren har mottatt melding 
etter konkursloven § 138.
 
Et enkeltpersonforetak slettes ved å gi beskjed til Brønnøysundregistrene i form av forenklet 
slettemelding eller samordnet registermelding del 1.

Nær 40% av aktive enkeltpersonforetak i følge Enhetsregisteret er uten næringsaktivitet?
Skatteetaten har gjennom sine data forsøkt å få en oversikt over hvilke virksomheter som 
faktisk ikke er aktive selv om de er registrert som aktive i Enhetsregisteret. Det kontrolleres 
mot Konkursregisteret, nektet registrering i Merverdiavgiftsregisteret, slettet i Merverdi-
avgiftsregisteret, oppløst, utsatt sletting og ikke levert oppgaver over 24 måneder.

Nedenfor fremkommer en oversikt over antall virksomheter hvor inaktivitet kan være aktuelt 
å vurdere for de viktigste enhetstypene, enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS), 
ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). De 
øvrige enhetstypene er samlet i kategorien ”andre”. Tallene er fra 2009:

Tabell 4 Antall virksomheter totalt, fordelt på enhetstype og region. 2009

Nord Midt-Norge Vest Sør Øst Totalt I prosent

Enkeltpersonforetak 42 430 63 592 86 282 95 394 198 972 486 670 88,1%

Ansvarlig selskap 1 614 2 423 2 927 3 584 6 903 17 451 3,2%

Ansvarlig selskap 

med delt ansvar

1 775 2 765 3 697 3 724 7 872 19 833 3,6%

Norskregistrerte 

utenlandske foretak

989 1 367 2 292 2 504 7 287 14 439 2,6%

Andre i segmentet 1 474 1 945 2 389 2 563 5 446 13 817 2,5%

Totalt antall i 

segmentet

48 282 72 092 97 587 107 769 226 480 552 210 100,0%

Kilde: Skatteetaten
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Tabell 5 Antall virksomheter i Enhetsregisteret som antas uten næringsaktivitet fordelt på 
enhetstype og region. 2009

Nord Midt-Norge Vest Sør Øst Totalt I prosent

Enkeltper-

sonforetak

16 567 23 773 32 201 36 057 74 391 182 989 86,3%

Ansvarlig 

selskap

1 032 1 572 2 009 2 335 4 674 11 622 5,5%

Ansvarlig 

selskap 

med delt 

ansvar

753 1 108 1 633 1 792 3 937 9 223 4,3%

Norskre-

gistrerte 

utenland-

ske foretak

165 227 372 449 1 469 2 682 1,3%

Andre 502 693 1 174 1 259 2 015 5 643 2,7%

Totalt 

antall uten 

aktivitet

19 019 27 373 37 389 41 892 86 486 212 159 100,0%

Kilde: Skatteetaten

Vi ser at enkeltpersonforetak utgjør den klart største gruppen innenfor segmentet, jfr. tabell 
4. Av disse anses nærmere fire av ti å være uten næringsaktivitet. Andelen uten slik aktivitet er 
imidlertid enda høyere for ansvarlige selskap, der den er hele 67%.

Flere mulige årsaker til manglende sletting i Enhetsregisteret
Årsakene til manglende sletting i Enhetsregisteret kan være mange og sammensatte. Disse er 
forsøkt kartlagt gjennom kontakt med regnskapsførere og revisorer samt gjennom kartlegging 
av erfaringer fra egen etat. Følgende årsaker peker seg klart ut:
• Ingen konsekvenser ved å ikke slette     
• Foretaksregisteret/Enhetsregisteret mangler indikator på inaktivitet  
• Ved omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap blir gammelt organisasjonsnummer 

ikke slettet 
• Dyrt å leie regnskapsfører (lite midler igjen i virksomheten etter opphør)
• Forsøker å skjule svart omsetning     

En vesentlig andel av virksomhetene i segmentet ( 38%) som står som aktive i enhetsregisteret 
antas å være virksomheter som har lagt ned driften. 

Virksomheter uten aktivitet som ikke er slettet fra Enhetsregisteret skaper særlig problemer for 
etaten når man skal vurdere målrettede tiltak. Manglende sletting kan også føre til feilaktige 
skjønnsfastsettelser for oppgaver som virksomheten skulle levert ved normal aktivitet. 
Manglende innsending av registermelding ved opphør kan derfor ha betydelige konsekvenser 
og må ha stort fokus.
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Under den landsomfattende aksjonen ble det gjennomført 208 kontroller. Tidligere 
effektmålinger av kontrollaksjoner i denne bransjen har vært basert på langt færre kontroller. 
Den landsomfattende aksjonen ble dermed en god mulighet til å samle inn et datagrunnlag 
til en større analyse. I teksten bruker vi begrepet statistisk signifikant. Dersom en forskjell er 
statistisk signifikant, betyr det at den er større enn hva vi forventer av tilfeldige variasjoner.

Det overordnede målet med denne analysen er å finne ut om kontrollaksjon som virkemiddel 
er egnet til å påvirke etterlevelse i bilpleiebransjen. Dette gjøres gjennom å måle endring i 
innrapportert merverdiavgiftspliktig omsetning på terminoppgavene. Hypotesen er at det 
skal være en signifikant sterkere utvikling i avgiftspliktig omsetning hos virksomheter som 
ble kontrollert (behandlingsgruppen) enn i en tilsvarende gruppe som ikke ble kontrollert 
(referansegruppen) i terminene etter aksjonen.

Underbetaling og svart omsetning 

Bilpleiebransjen har lenge vært et satsingsområde for Skatteetaten. Tidligere kontrollaksjoner 
mot bransjen har vist at mange aktører har mangler i rutinene knyttet til krav om 
inntektslegitimasjon og kassehåndtering. Dette betyr i praksis at det ikke føres tilstrekkelige 
timelister for utført arbeid og at kontant betaling holdes utenfor kassaapparatet. Deler av 
inntekten holdes skjult for skattemyndighetene, og virksomheten betaler ikke merverdiavgift 
eller skatt på disse beløpene. Enkelte aktører i bransjen opererer med svært lave timepriser. 
Manglende registrering i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret tyder på at lave priser oppnås 
blant annet gjennom bruk av underbetalt utenlandsk arbeidskraft. Bransjen har med andre ord 
problemer både knyttet til korrekt registrering i ulike registre og til økonomisk etterlevelse. 

I den landsomfattende aksjonen i 2010 ble det utført 208 kontroller. Av de kontrollerte 
virksomhetene ble 138 ilagt bokføringspålegg. Totalt ga dette en økning i statens 
merverdiavgiftsinntekter på i underkant av 550 000 kroner. Aksjonen avdekket i enkelte tilfeller 
alvorlige tilstander som grenser til sosial dumping. Under aksjonen pågrep politiet ansatte 
som ikke hadde lovlig oppholdstillatelse i Norge og som derfor vil bli utvist. Hele 60 ansatte 
manglet arbeids- og oppholdstillatelse, og 15 av virksomhetene la ned driften i etterkant av 
aksjonen. I tillegg til disse umiddelbare effektene håper etaten at kontrollaksjonen skal føre 
til at virksomhetene blir bedre til å innrapportere korrekt merverdiavgiftspliktig omsetning. 
Effektmålinger av regionale aksjoner mot bransjen mener å påvise at kontrollaksjon kan gi 
forbedringer på dette området. I 2009 gjennomførte Skatt øst kontrollaksjoner rettet mot 
virksomheter innen bilbransjen som driver bilpleie eller bilverksted. I en påfølgende effektmåling 
viste 3 signifikante treff en økning i merverdiavgiftspliktig omsetning på 13 millioner kroner. 

Problemstilling

Formålet med denne analysen er å finne ut om kontrollaksjon er et effektivt virkemiddel 
for å påvirke etterlevelse. For å få svar på dette spørsmålet bruker vi eksperimentet som en 
idealmodell. I et eksperiment ønsker vi å ha kontroll på alle faktorer som kan påvirke det vi 
ønsker å måle (måleparametret). Vi varierer så en av disse faktorene og ser om det skjer en 
endring i måleparametret. I denne analysen måler vi endring i omsetning. Men omsetning 

Landsomfattende kontroller av virksomheter innen bilpleie
Av Stian Fagerli Arntsen og Øyvind Hedemark

Skatteetaten benytter flere ulike virkemidler for å øke etterlevelsen av skatte- og avgiftsreglene. I mai 2010 
gjennomførte etaten en landsomfattende kontrollaksjon rettet mot bilpleiebransjen. En analyse av aksjonen samt 
data fra oppfølgningskontroller peker i retning av at mange virksomheter ikke har forbedret seg som følge av aksjonen. 
Konklusjonen er at kontrollaksjon kan være feil virkemiddel for å øke etterlevelse i denne bransjen.
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kan også påvirkes av sesongmessige svingninger og av generell oppgang i markedet. For 
å være sikker på at effekten faktisk skyldes den ene faktoren vi endrer på, er det derfor 
vanlig å sammenligne en behandlingsgruppe og en referansegruppe. Behandlingsgruppen 
blir utsatt for tiltaket mens referansegruppen holdes isolert. Dersom behandlingsgruppen 
faktisk innretter seg og innrapporterer betaling som tidligere ble holdt unna, bør vi se en 
økning i avgiftspliktig omsetning i forhold til referansegruppen. I dette tilfellet bør vi se en 
utvikling lik det vi ser i figur 1. Figuren viser at begge gruppenes gjennomsnittlige omsetning 
varierer etter sesongmessige svingninger, men ellers er nokså like, i tiden før aksjonen. 
Etter aksjonen (termin 3 i 2010) øker gjennomsnittlig omsetning i behandlingsgruppen, 
mens referansegruppen følger samme mønster som tidligere. Den eneste forskjellen mellom 
gruppene er at behandlingsgruppen blir utsatt for et tiltak. Effekten oppstår i tillegg samtidig 
som aksjonen finner sted. Derfor kan vi med høy grad av sikkerhet påstå at effekten må 
skyldes tiltaket.

Figur 1 Eksempel på hvordan en effekt bør se ut
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Utfordringer knyttet til datagrunnlag

Datagrunnlaget består av kontrolldata fra aksjonen og data hentet fra Skatteetatens 
registre. Ett av målene med analysen var å innhente et datagrunnlag som var større og 
bedre enn tidligere regionale effektmålinger innen bilbransjen. Antallet kontroller i 
den landsomfattende aksjonen var over dobbelt så høyt som i de regionale aksjonene. 
Likevel ender antallet virksomheter med komplette data opp med å bli lavere enn den 
landsomfattende effektmålingen. En god effektmåling forutsetter at det velges ut en 
enhetlig gruppe på forhånd, og at det gjøres et tilfeldig uttrekk av hvem som skal utsettes for 
tiltaket, og hvem som skal fungere som en referansegruppe. Aksjonen ble ikke planlagt med 
tanke på at det skulle gjennomføres en effektmåling i etterkant. På grunn av dette har vi hatt 
problemer knyttet til behandlingsgruppen, referansegruppen og til store forskjeller mellom 
ulike enhetstyper. 

Behandlingsgruppen
De største problemene knytter seg til behandlingsgruppen, som er de virksomhetene som 
ble utsatt for kontroll. Hver region hadde noe ulike kriterier for utvelgelse av enheter til 
aksjonen. Noen regioner gikk mot virksomheter de antok drev svart, mens andre gikk mot 
et mer tilfeldig utvalg. I enkelte regioner ble det gjennomført kontroller hos virksomheter 
hvor bilpleie kun utgjør en mindre andel av virksomhetsområdet. Det er derfor til dels store 
forskjeller med tanke på virksomhetenes størrelse og antatte risiko for å unndra skatt og 
avgift. Enkelte virksomheter ble derfor ekskludert fra analysen. For å kunne måle en endring 
i avgiftspliktig omsetning må virksomheten være registrert i merverdiavgiftsregisteret og 
ha levert terminoppgave før og etter aksjonen. En betydelig andel av virksomhetene er ikke 
registrerte i merverdiavgiftsregisteret, og andre har ikke levert terminoppgave de aktuelle 
terminene. Dette er med på å redusere antallet kontrollerte virksomheter i datagrunnlaget, 
og vi ender opp med totalt 106 virksomheter i behandlingsgruppen. 

Aksjonstidspunkt

Referansegruppe Behandlingsgruppe

21



Referansegruppen
En god effektmåling avhenger av at det velges ut en enhetlig gruppe før tiltaket iverksettes. 
Dette ble ikke gjort i forbindelse med bilpleieaksjonen. For å lage en referansegruppe har vi 
derfor valgt ut tilsvarende virksomheter i etterkant av aksjonen. Siden bilpleie ikke har en egen 
bransjekode i Skatteetatens registre, har dette vært en utfordring. Virksomheter som driver 
bilpleie skal i utgangspunktet være registrerte under bransjen ”Vedlikehold og reparasjon av 
motorvogner, unntatt motorsykler”. Erfaringer fra kontrollaksjonen viser imidlertid at en del 
aktører driver bilpleie under helt andre bransjekoder og formålsbeskrivelser. Bransjekoden er 
heller ikke avgrenset til bilpleie, men omfatter også verksteder, steder som driver med kjøp og 
salg av motorvogner, og unntaksvis bensinstasjoner og detaljvarehandel knyttet til bil og motor. 
Løsningen har vært å kun ta med virksomheter innen bransjen ”Vedlikehold og reparasjon av 
motorvogner, unntatt motorsykler”, som i tillegg har ordet ”bilpleie” enten i firmanavn eller 
i beskrivelsen av virksomhetsformålet sitt. Dette er et svært avgrensende kriterium som ikke 
på langt nær fanger opp alle i bransjen. Men med denne avgrensingen kan vi i det minste være 
sikre på at virksomhetene i referansegruppen faktisk driver med bilpleievirksomhet. I tillegg 
må virksomheten ha levert terminoppgave for merverdiavgiftspliktig omsetning i terminen 
før og etter aksjonen. Etter disse kriteriene sitter vi igjen med en referansegruppe på 146 
virksomheter. 

Store forskjeller mellom aksjeselskaper og andre enhetstyper
De fleste virksomhetene i behandlings- og referansegruppen er enten aksjeselskaper eller 
enkeltpersonsforetak. Et mindretall delvis ansvarlige selskap, ansvarlige selskap og norske 
filialer av utenlandske foretak er også med i analysen. For å påvise en signifikant effekt må 
forskjellen mellom behandlings- og referansegruppen være større enn de tilfeldige forskjellene 
innad i gruppene. Aksjeselskap har i gjennomsnitt en mye høyere terminvis omsetning enn 
de andre enhetstypene. På grunn av dette må vi analysere aksjeselskapene og de andre 
enhetstypene hver for seg. I stedet for én enkelt analyse med 106 virksomheter ender vi opp 
med to separate analyser med henholdsvis 50 og 56 virksomheter i hver behandlingsgruppe. 
Utvalgsstørrelsen og den statistiske utsagnskraften for hver enkelt analyse er dermed halvert 
i forhold til utgangspunktet. 

Aksjonen førte ikke til økt innrapportert omsetning

I analysen har vi ved hjelp av statistiske metoder testet om behandlingsgruppen har en 
sterkere utvikling i merverdiavgiftspliktig omsetning enn referansegruppen etter aksjonen. I 
denne bransjen er det vanlig å levere 6 omsetningsoppgaver per år. I figurene nedenfor har 
vi illustrert forskjellen i utvikling i omsetning grafisk. I utgangspunktet er omsetningen noe 
forskjellig mellom behandlings- og referansegruppen. For å lette tolkningen har vi plassert 
gjennomsnittsgrafene til behandlings- og referansegruppene over hverandre. Dette gjør det 
lettere å sammenligne forskjeller i utvikling i omsetning før og etter aksjonstidspunktet.
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Figur 2 Sammenligning av utvikling i omsetning fra 2009 til 2011, aksjeselskaper

 

-‐150000	  

50000	  

250000	  

450000	  

650000	  

850000	  

1050000	  

1250000	  

-‐100000	  

100000	  

300000	  

500000	  

700000	  

900000	  

1100000	  

Ter
min

	  1	  2
009

	  

Ter
min

	  2	  2
009

	  

Ter
min

	  3	  2
009

	  

Ter
min

	  4	  2
009

	  

Ter
min

	  5	  2
009

	  

Ter
min

	  6	  2
009

	  

Ter
min

	  1	  2
010

	  

Ter
min

	  2	  2
010

	  

Ter
min

	  3	  2
010

	  

Ter
min

	  4	  2
010

	  

Ter
min

	  5	  2
010

	  

Ter
min

	  6	  2
010

	  

Ter
min

	  1	  2
011

	  

Ter
min

	  2	  2
011

	  

Referansegrupp	  

Behandlingsgruppe	  

Figur 2 viser utviklingen i gjennomsnittlig omsetning for aksjeselskaper i behandlings- og 
referansegruppen. Behandlings- og referansegruppen har en svært lik utvikling i omsetningen 
i året før aksjonen. Dersom aksjonen hadde effekt hadde vi forventet å se en sterkere utvikling 
i omsetning for behandlingsgruppen etter aksjonen (tredje termin 2010). Etter aksjonen 
og frem mot femte termin 2010 er utviklingen svært lik i begge gruppene. I femte og sjette 
termin 2010 får vi en større utvikling hos behandlingsgruppen. Denne forskjellen jevner seg 
ut i 2011. Sjette termin 2010 er den terminen hvor forskjellen i utvikling i omsetning ser ut 
til å være størst. Men dersom dette skyldes kontrollaksjonen, skulle vi ikke forvente en så 
forsinket og kortvarig effekt. Variasjonene i utviklingen er så små at vi ikke kan påvise noen 
statistisk signifikant forskjell mellom utviklingen hos behandlings- og referansegruppen, 
selv for sjette termin 2010. Det er derfor ingen ting som tyder på at aksjonen har ført til en 
bedre utvikling i omsetning for aksjeselskaper. 

I figur 3 viser vi utvikling i omsetning for andre enhetstyper. I året før aksjonen er ikke utvikl-
ingen like jevn mellom behandlings- og referansegruppen som det vi så for aksjeselskapene, 
men de følger i stor grad samme sesongmessige svingninger. I første termin etter aksjonen 
ser vi en svært lik omsetning i gruppene. Fra femte termin 2010 har behandlingsgruppen 
en noe bedre utvikling i omsetning enn referansegruppen. Men fra første termin 2011 har 
derimot referansegruppen en bedre utvikling i omsetning. Disse forskjellene er likevel ikke 
større enn de tilfeldige forskjellene vi ser i året før aksjonen. Statistisk sett er det også her 
ingen signifikant forskjell mellom utviklingen i referanse- og behandlingsgruppen. Dette 
tyder på at aksjonen heller ikke har hatt noen effekt på den innrapporterte avgiftspliktige 
omsetningen for andre enhetstyper enn aksjeselskaper.

Aksjonstidspunkt

Referansegruppe Behandlingsgruppe

23



Figur 3 Sammenligning av utvikling i omsetning fra 2009 til 2011, andre enhetstyper. 
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Oppfølgingskontroller viser også manglende effekt

Det gyldige datagrunnlaget for analysene er svært lavt. For å bli mer sikre på resultatene av 
analysen har vi også undersøkt data fra oppfølgingskontroller. Oppfølgingskontroller blir 
gjennomført for å undersøke om virksomheten har innrettet seg etter de feil eller mangler 
som er avdekket tidligere. Per juni 2011 er det fullført 26 oppfølgingskontroller i forbindelse 
med bilpleieaksjonen. Bare 6 av virksomhetene (ca 23%) unngikk bokføringspålegg under 
oppfølgingskontrollen. Dette tyder på at disse har forbedret seg i etterkant av aksjonen. De 
resterende 20 virksomhetene (77%) hadde ikke innrettet seg, og fikk bokføringspålegg også 
under oppfølgningskontrollene. Det er dermed påfallende mange som fremdeles har mangler 
i bokføringsrutinene sine. Dette støtter konklusjonen om at aksjonen i liten grad har fått 
virksomhetene til å forbedre seg på disse områdene. 

Det er viktig å presisere at aksjonen hadde flere mål enn å øke den økonomiske etterlevelsen 
i bransjen. I følge arbeidsplanen til prosjektet var hovedfokus for aksjonen ”… å avdekke 
bokføringsmangler, redusere muligheten for feil i næringsoppgaver, omsetningsoppgaver, 
lønnsoppgaver, riktig registrering i arbeidstaker/arbeidsgiver-registeret samt ta utlegg i 
forfalte krav, eventuelt arrest i uforfalte krav”. Kontrollaksjonen kan ha hatt andre positive 
effekter enn økning i økonomisk etterlevelse. Flere helsvarte virksomheter avviklet driften 
etter aksjonen, og personer uten lovlig oppholdstillatelse ble pågrepet av politiet. Aksjonen 
har helt klart ført til en opprydding i deler av bransjen, selv om noen av de ønskede effektene 
uteble.

Manglende effekt kan tyde på feil virkemiddelbruk 

Kontroll er bare ett av virkemidlene Skatteetaten benytter for å øke etterlevelse av skatt og avgift. 
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har utviklet en modell for å dele 
inn skattytere etter holdning til etterlevelse (Figur 4). Øverst i denne etterlevelsespyramiden 
finner vi ”uengasjerte” skattytere som har bestemt seg for å ikke etterleve. Disse vil bare la seg 
påvirke av strenge virkemidler. ”Motstanderne” vil derimot etterleve hvis det blir oppdaget at 
de unndrar skatter og avgifter. Kontrollaksjon bør derfor være et effektivt virkemiddel mot 
denne gruppen. De to nederste gruppene ønsker å etterleve, men lykkes i noe varierende grad. 
For disse gruppene er forenkling av regelverk og veiledning effektive virkemidler. 

Aksjonstidspunkt

Referansegruppe Behandlingsgruppe
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Figur 4 OECDs etterlevelsesmodell
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Analysen tyder på at aksjonen ikke har hatt særlig effekt på handlingsmønsteret til de 
kontrollerte virksomhetene, og oppfølgingskontroller tyder på at de fleste virksomhetene 
fortsetter som før. En mulig forklaring på den manglende effekten er at deler av bilpleiebransjen 
befinner seg mot toppen av pyramiden, og at bransjen som helhet derfor er lite mottakelig for å 
endre adferd på bakgrunn av kontroller.

Resultatene fra Skatt østs regionale aksjon i 2009 kan tyde på at en del av virksomhetene innen 
bilbransjen kan la seg påvirke av kontroller. I 2008 og 2009 ble det i Skatt øst gjennomført 
regionale kontrollaksjoner med etterfølgende effektmålinger. Datagrunnlaget var på 
henholdsvis 95 og 88 kontroller i 2008 og 2009. Til tross for utfordringer knyttet til datautvalget 
kunne den regionale aksjonen i 2009 vise til en signifikant bedre utvikling i omsetningen etter 
aksjonen.

Årsaken til at vi ikke ser samme effekt av den nasjonale aksjonen kan være at en del bilverksteder 
inngikk i den regionale aksjonen. Den regionale aksjonen poengterer at virksomheter som driver 
bilverksted, og ikke ren bilpleie, ofte er mer tilbøyelige til å følge skatte- og avgiftsreglene. 
Dermed kan de regnes for å være i et lavere sjikt i etterlevelsespyramiden. Den regionale 
målingen anbefaler derfor at kontrollaksjon heller rettes mot bilverksteder og at sterkere 
tiltak som anmeldelser og tvangsmulkt rettes mot alvorlige brudd innenfor bilpleiebransjen. 
Analysen av den nasjonale aksjonen støtter den samme konklusjonen. Dersom målet er å bruke 
kontroll som virkemiddel for å øke etterlevelse, bør kontrollene rettes mot skatteytere som lar 
seg påvirke. Dersom målet er å øke etterlevelse i bilpleiebransjen, bør det derimot benyttes 
andre virkemidler.
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Skatteetaten har i en lengre periode gjennomført stikkprøvekontroller i form av bokettersyn 
hos et utvalg virksomheter i et såkalt random audit-prosjekt. Formålet har vært å finne vanlige 
feil og estimere omfanget av feil og unndragelser innenfor noen bransjer. Resultatene viser at 
det er sammenhenger mellom kjennetegn ved virksomhetene, feiltyper og unndragelser. 

Random audit-prosjektet har paralleller til tilsvarende undersøkelser i andre land. Flere 
skatteadministrasjoner har benyttet tilsvarende tilnærming for å få en temperaturmåling 
med hensyn til regeletterlevelse blant ulike grupper skattytere. Skat i Danmark har kommet 
lengst i Norden med å benytte informasjon fra slike undersøkelser i strategisk utforming av 
virkemiddelbruk. For Norge er den danske undersøkelsen en inspirasjonskilde.

Stikkprøver som temperaturmål på regeletterlevelse og feiltyper

Flere skatteadministrasjoner har utviklet strategier for å øke regeletterlevelsen blant ulike 
grupper av skattytere. Analyse, statistikk og fakta er viktige premisser i denne type arbeid. En 
generell utfordring er å fremskaffe representativ informasjon om regeletterlevelse og feiltyper. 
Flere land har erfart at resultater fra egne kontrollhandlinger gir et langt fra representativt 
bilde, og derfor vanskelig kan benyttes i denne type arbeid. Dette skyldes at ordinære kontroller 
ofte retter seg mot personer og virksomheter hvor man har grunn til å tro at sannsynligheten 
for feil er størst. For å møte disse utfordringene har flere lands skatteadministrasjoner 
gjennomført stikkprøvekontroller. Et meget godt eksempel på dette er Skat i Danmark som 
har gjennomført stikkprøvekontroller av et representativt utvalg virksomheter og personlig 
skattytere. Den danske undersøkelsen har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet, og er 
brukt både i forhold til virkemiddelutforming og som faktagrunnlag knyttet til regelendringer. 
Den danske undersøkelsen er beskrevet i en egen faktaboks. 

Bakgrunnen for det norske random audit-prosjektet var vanskeligheter med å utnytte 
informasjon fra kontrollhandlinger på en systematisk måte. Prosjektet var begrenset 
til kontroller innenfor den delen av virksomhetenes regnskap som var knyttet til salg 
(salgsområdet). Kontrollene ble i hovedsak gjennomført i 2007 og 2008. Prosjektet er fyldig 
beskrevet i en egen rapport som finnes på Frischsenterets hjemmeside. I denne artikkelen vil 
vi belyse hovedresultater og erfaringer. 

2003-2006: Forprosjekt og pilotprosjekt

I 2003 ble det gjennomført et forprosjekt hvor formålet var å utarbeide en kostnadseffektiv 
strategi for å samle inn kontrollinformasjon. Kontroll i form av bokettersyn er ett av 
Skatteetatens mest ressurskrevende virkemidler. Dette skyldes at det er en rekke krav til 
både forarbeid, gjennomføring og avrapportering, samt korrespondanse med kontrollerte 
virksomheter. Det ble derfor i forprosjektet formulert og testet ut to tiltak for å redusere antall 
bokettersyn som måtte gjennomføres for å oppnå et tilstrekkelig utvalg:

1. Det ble testet ut ulike former for å kategorisere virksomheter i risikogrupper. Dette 
ble gjort på bakgrunn av tilgjengelige data om antatte risikofaktorer som var relevant 
i forhold til omfang av feil. De enkelte virksomhetene ble forsøkt delt inn i kategorier 

Tilfeldige kontroller – hva kan de si om omfang av feil og unndragelser?
Av Paul Gunnar Larssen, Anders Berset og Jack Willy Olsen

Analyser av tilfeldige kontroller viser at de vanligste feilene er knyttet til faktureringsrutiner og dokumentasjon av 
tidsbruk. Det påvises også en sammenheng mellom uoppgitt omsetning og henholdsvis valg av organisasjonsform og 
bruk av ekstern regnskapsfører. I over en fjerdedel av virksomhetene medfører bokettersyn beløpsmessige endringer. 
Dette viser at det er en relativt stor sannsynlighet for å finne uoppgitte inntekter og omsetning ved tilfeldige kontroller. 
Stikkprøver er derfor et virkemiddel som kan benyttes for å kartlegge risikofaktorer, og for å utvikle kontrollstrategiene.
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etter antatt høy eller lav risiko. I undersøkelsen ble en stor andel av utvalget trukket fra 
gruppen av virksomheter med antatt høy risiko. 

2. Det ble besluttet at kontrollene skulle gjennomføres i to trinn. I trinn én ble det 
gjennomført en kartlegging av interkontrollrutinene hos et større utvalg virksomheter 
enn det antallet som skulle få bokettersyn. I trinn to ble det gjennomført bokettersyn 
innenfor salgsområdet hos virksomhetene med svakest internkontrollrutiner. Formålet 
med dette var å skille ut virksomhetene som hadde størst risiko for feil. 

Utvalgsstrategien som er beskrevet ovenfor tilsvarer ikke å velge ut virksomheter helt tilfeldig. 
Skjevheter i utvalget gjennom inndeling i risikogrupper var imidlertid på forhånd kjent slik at 
man kunne ta hensyn til dette i analysene. 

2007-2008 Hovedprosjekt

Data til hovedprosjektet ble samlet inn og analysert i to omganger. I 2007 ble det trukket ut 300 
virksomheter til trinn én-kontroller og 100 trinn til to-kontroller. I 2008 ble det trukket 500 
trinn én-kontroller og 200 trinn to-kontroller1. Prosjektet var avgrenset til små og mellomstore 
virksomheter. Bokettersyn i store virksomheter ble vurdert til å være for omfattende innenfor 
rammene av prosjektet. Følgende bransjer2 var omfattet:

• 51.4 Engroshandel med klær, sport- og fritidsutstyr mv (i teksten referert til som 
engroshandel klær/sport) (2007)

• 60.24 Godstransport på vei (2007)
• 74.7 Rengjøringsvirksomhet (2007)
• 45.42 Snekkerarbeid (2008)
• 52.46 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass (i teksten referert til som 

butikkhandel jern/farge) (2008)
• 74.81 Fotografvirksomhet (2008)
• 74.87 Designvirksomhet (2008)

Mange virksomheter fikk regnskapspålegg, men få hadde alvorlige mangler
Det mest omfattende materialet har vi fra trinn én-kontrollene hvor revisor kontrollerte 
internkontrollrutiner og regnskapskvalitet. Hver rutine ble vurdert på en skala fra 1 til 4;

1. Tilfredsstillende 
2. Delvis tilfredsstillende – mindre alvorlige mangler
3. Ikke tilfredsstillende – alvorlige mangler
4. Ikke tilfredsstillende – svært alvorlige mangler

Virksomhetene som hadde formelle feil ble ilagt regnskapspålegg3. Regnskapspålegg vil si at 
kravene til dokumentasjon og regnskapsføring ikke er oppfylt, og at virksomhetene får pålegg 
om å utbedre feil og mangler. Tabell 1 viser en oversikt over disse vurderingene og antall 
ilagte regnskapspålegg. Fra revisors vurdering har vi tatt med antall med alvorlige eller svært 
alvorlige mangler. Regnskapspålegg kan også bli ilagt ved mindre alvorlige mangler, slik at 
andelen som har fått regnskapspålegg gjennomgående er høyere enn andelen hvor revisor 
vurderer manglene som alvorlige. 

Revisor ga også en samlet vurdering av virksomhetene på tilsvarende måte som ved vurdering 
av hver rutine. Andelen med alvorlige mangler gikk ned fra 2007 til 2008, mens andelen som 
fikk ett eller flere regnskapspålegg gikk noe opp, se tabell 1.

Det ble også beregnet en samlet score - på en skala mellom 0 og 1 - på bakgrunn av antall 
regnskapspålegg og revisors vurdering av rutinene. De 10% av virksomhetene med høyest 
score, fikk bokettersyn. Dette utgjorde 32 virksomheter i 2007 og 51 i 2008. I 2007 var scoren 

1 Ikke alle kontrollene ble gjennomført, og i tabellene viser totalen antall gjennomførte kontroller.

2 Standard for nærnigsgruppering, NACE 2002.

3 Begrepet regnskaspålegg er fra 28. februar 2008 erstattet av begrepet bokføringspålegg.
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som medførte bokettersyn på 0,3 eller høyere mot 0,2 eller høyere i 2008. I analyser av resultat 
fra trinn én-kontrollene ble det forsøkt å finne en statistisk sammenheng mellom høy score 
og en rekke andre variable. I analyse av resultatene fra bokettersynene ble det sett på om høy 
score falt sammen med endring. 

Tabell 1 Hovedresultat av trinn én-kontroller, 2007 og 2008

2007 2008

N=277 N=468

Antall
Andel av trinn 

én-kontroller
Antall

Andel av trinn 

én-kontroller

Regnskapspålegg 

knyttet til en eller 

flere rutiner

110 39% 215 46%

Regnskapspålegg 

knyttet til én rutine

70 25% 104 22%

Regnskapspålegg 

knyttet til to eller 

flere rutiner

40 14% 111 24%

Totalvurdering 

av rutiner – ikke 

tilfredsstillende (3 

eller 4)

51 18% 54 12%

N=gjennomførte trinn en-kontroller

Bransjeforskjeller – flest feil i tjenestesektoren
Det ble påvist store forskjeller mellom bransjene med hensyn til kvaliteten på 
internkontrollrutinene. Dette var spesielt for 2007. Innenfor rengjøringsvirksomhet fikk én av 
fem virksomheter en score over terskelverdien 0,3, mens bare et fåtall hadde en score over 
0,3 innenfor engroshandel klær/sport, og godstransport på vei. Godstransport på vei har 
imidlertid en relativt høy andel (13%) som har en score mellom 0,2 og 0,3, som altså ville 
medført bokettersyn i 2008. Samlet sett hadde 14% av virksomhetene innen engroshandel 
klær/sport en score på 0,2 eller høyere, mens 18% av virksomhetene innenfor godstransport 
på vei hadde det. 

I 2008 var det butikkhandel jern/farge som hadde den laveste andelen med score over 
terskelverdien, mens det i de øvrige bransjene var om lag en femtedel som hadde en score over 
0,2. 

Dersom vi ser på hvilke rutiner flest regnskapspålegg knytter seg til, så forklarer dette noe av 
forskjellen mellom bransjene. Rutiner knyttet til fakturering, hvor det er flest regnskapspålegg, 
er lite aktuell for virksomheter som driver butikkhandel rettet mot privatkunder. For 
virksomheter innen engroshandel vil faktureringsrutinene være svært vesentlige, men på 
grunn av krav til dokumentasjon av fradrag, så vil de fleste antagelig ha brukbare rutiner. Den 
andre rutinen som utmerket seg med mange regnskapspålegg er dokumentasjon av medgått 
tid. Denne rutinen vil ikke være aktuell i forbindelse med salg av varer. Dette er trolig også 
en årsak til at engroshandel og butikkhandel har en lavere andel med høy score enn de andre 
bransjene som selger tjenester. 
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Tabell 2 Hovedresultater fra trinn én-kontroller, etter bransjer

2007 Antall trinn én-kontroller Score over terskelverdi Andel over terskelverdi

51.4 Engroshandel med 

klær, sport og fritidsutstyr 

mv.

64 7 9,9%

60.24 Godstransport på 

vei

102 5 4,7%

74.7 

Rengjøringsvirksomhet

74 20 21,3%

2008

45.42 Snekkerarbeid 224 51 22,8%

52.46 Butikkhandel med 

jernvarer, fargevarer og 

glass

97 9 9,3%

74.81 Fotograifvirksomhet 66 15 22,7%

74.87 Designvirksomhet 80 17 19,7%

Bokettersyn – beløpsmessige endringer i en av fire kontroller i 2007
Det ble gjennomført 83 trinn to-kontroller i 2007 og 191 i 2008. Tabell 3 viser hovedresultatene 
fra kontrollene. I 2007 resulterte over én fjerdedel av kontrollene i endringsforslag fra revisor, 
mens det samme var tilfelle i en femtedel av kontrollene i 2008. Disse resultatene viser at det 
er en relativt stor sannsynlighet for å finne uoppgitte inntekter og omsetning ved tilfeldige 
kontroller4. Stikkprøver er derfor et virkemiddel som kan benyttes for å kartlegge risikofaktorer 
for å utvikle kontrollstrategiene. Et annet viktig formål med stikkprøver er å få frem et bilde av 
feiltyper og omfang slik at også andre virkemidler enn kontroll kan målrettes mot ulike grupper 
av skattytere. 

Tabell 3 Hovedresultater fra trinn to-kontrollene, 2007 og 2008

2007 2008

N* 83 191

Kontroller med 
endring

22 33

Andel med endring 26,5% 19,7%

Ulike typer 
endringer

Antall
Gjennomsnittlig 
beløp

Antall
Gjennomsnittlig 
beløp

Endring i netto 
inntekt

17 245 364 24 114 456

Endring i mva 13 53 545 14 57 768

Endring i omsetning - - 16 57 225

*N = Gjennomførte trinn to-kontroller

Resultatene fra pilotstudien tydet på at både risikovurderingen og resultat fra trinn én-
kontrollene hadde betydning for utfallet av bokettersynene. Datamaterialet var imidlertid 
så begrenset at disse funnene ikke var statistisk signifikante. Risikovurdering som ble 
gjort i forkant av trinn én så ut til å ha relativt liten betydning. Enkeltkomponenter i denne 
risikovurderingen, som historikk med manglende eller gale oppgaver, så ut til å ha effekt, 
mens totalvurderingen ikke hadde det. Det var også en relativt høy forekomst av endringer 
hos virksomheter som ikke var i risikogruppen. Det ble derfor besluttet å ikke benytte denne 
segmenteringen i prosjektets andre del. Det må i denne sammenheng påpekes at en slik 
tilnærming vil kunne være hensiktsmessig i andre sammenhenger enn innenfor rammene av 
dette prosjektet.

4 I 2008 ble utvalget til trinn én trukket helt tilfeldig innenfor de aktuelle bransjene. Analysene av trinn to-

kontrollene viste også en relativt høy treffprosent blant de som ikke ble trukket til trinn to pga av resultatet av trinn 

én.
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Statistiske tester – organisasjonsform og bruk av regnskapsfører viktig
Det ble både i 2007 og 2008 gjennomført en rekke statistiske tester for å se hvilke variabler som 
statistisk kunne forklare om bokettersyn ville resultere i endringsforslag eller ikke, og deres 
betydning for endringsbeløpet. Videre ble det gjort estimater for omfang av unndragelse i ulike 
grupper, og på usikkerheten til disse estimatene. 

Følgende variabler ble undersøkt, i tillegg til resultat fra trinn én-kontrollene (score) og 
segmentering i risikogrupper:
• Revisors totalvurdering av rutinene 
• Bransje
• Geografiske variabler: fylke, region, kommunens sentralitet og kommunens 

næringsstruktur5 
• Størrelse – antall ansatte og omsetning
• Bruk av ekstern regnskapsfører
• Organisasjonsform (forskjeller mellom Enkeltpersonsforetak og Aksjeselskaper)
• Virksomhetens alder

Det var litt ulike variabler som viste seg å ha statistisk betydning i analysen av henholdsvis 
2007 og 2008 - dataene. I 2007 var det scoren fra trinn én-kontrollene som viste seg som den 
viktigste variabelen. Det var høyere forekomst av endringer i virksomheter med høy score i 
trinn én-kontrollene. Det så også ut til at revisors totalvurdering inneholdt tilleggsinformasjon 
i forhold til den maskinelle scoren. Videre var det betydelige forskjeller mellom bransjene. Det 
var en lavere forekomst av endring i inntekt og mva for godstransport på vei enn i de andre 
bransjene. Dette kan ha sammenheng med at det var svært få virksomheter i denne bransjen 
som hadde score over 0,3 i trinn én, og at utvalget til trinn to derfor inneholdt en større andel 
virksomheter med gode rutiner enn hva som var tilfelle for de to andre bransjene. 

I analysen av 2008-dataene gav score fra trinn én-kontrollene ingen effekt på forekomsten av 
endring i nettoinntekt. Variabler som viste seg å ha betydning var organisasjonsform – nesten 
alle endringsforekomstene var enkeltpersonforetak uten ansatte, og kommunetype. Det var 
flere endringer i sentrale kommuner enn i de mindre sentrale kommuner. En viktig variabel var 
om virksomheten hadde regnskapsfører eller ikke. Det var flest uten regnskapsfører som hadde 
utholdt omsetning. 

Estimater på endring – svært usikre anslag på omfang av unndragelser

På bakgrunn av 2007- dataene ble det gjort anslag på unndragelser med utgangspunkt i 
gjennomsnittlig endringsbeløp, andel med endring og antall virksomheter i bransjen totalt. 
De små utvalgene i studiene gjør at disse estimatene er svært usikre, og vil kun gi et bilde av 
salgsområdet.

Tabell 4 Anslag på omfang av unndratt nettoinntekt og usikkerhet

Antall i bransje*

Predikert 

endringsbeløp 

(endring i 

nettoinntekt) i 

millioner kroner

Estimert 

standardavvik
Standardfeil

Total 

prediksjons-

standardfeil

51.4 

Engroshandel 

med klær, sport 

og fritidsutstyr 

mv.

1056 104,22 7,88 46,34 47,01

60.24 

Godstransport 

på vei

5898 57,71 6,4 162,12 162,24

74.7 Rengjø-

ringsvirksomhet

1166 81,84 6,37 28,33 29,04

*Begrenset på samme måte som populasjonen utvalget er trukket fra. Dvs. at store virksomheter og antatt inaktive 

virksomheter ikke er med

5 Basert på SSBs kommuneinndling
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Tilsvarende beregninger for hver bransje ble ikke gjort i 2008, da forekomsten av enkelte 
ekstremverdier skapte for store statistiske problemer. Her ble det imidlertid gjort estimater 
for forventet endringsbeløp for de ulike typene endring. I 2008 ble forventet endring 
(gjennomsnittsbeløp) i nettoinntekt anslått til 114 000, uoppgitt omsetning til 57 000, andre 
typer enn påvist uoppgitt omsetning til 131 000, og endring i mva relatert til avgiftsfeil til 
62 000.

Videre arbeid med analyse av kontrollresultater

Vi ser at random audit-prosjektet har gitt flere interessante funn. Det er et stort potensial for 
å arbeide videre med denne type tilnærming. I Norge er det startet prosesser som vil forbedre 
informasjonen fra kontrollhandlinger gjennom utvikling av kontrollbegreper og praksis 
knyttet til registreringer. Dette vil gi bedre kvalitet på informasjon fra kontrollhandlinger i 
Skatteetaten, og er viktig for fremtidig analysearbeid. 

Hvis man på en systematisk måte skal få frem et representativt bilde av feiltyper, årsaker, og 
beløpsmessige endringer, vil det være behov for registreringer utover dagens praksis. Det 
vil også være behov for å kontrollere et mer representativt utvalg av skattytermassen enn de 
som velges ut ved tradisjonelle bokettersyn. Dette vil kreve en større undersøkelse. Random 
audit-undersøkelsen som er gjennomført i Norge vil i så måte kunne være et viktig bidrag i 
design av en slik større undersøkelse. Internasjonalt er det flere skatteadministrasjoner som 
har gjennomført denne type undersøkelser. En av de største og mest relevante er gjennomført 
av Skat i Danmark. 

Stor random audit undersøkelse av Skat i Danmark 
Skat i Danmark har kommet lengst i Norden med denne type undersøkelser, og har gjennomført 
stikkprøvekontroller av 11 462 virksomheter fordelt over hele Danmark. Virksomheter med mer enn 
250 ansatte inngår ikke i undersøkelsen. Selvangivelsen til 11 000 borgere er også kontrollert. Hver 
enkelt skattyters regeletterlevelse er kartlagt på en skala fra 0 til 6, hvor de som får en score fra 0 
til 2 har lav regeletterlevelse og defineres som motspillere, mens karakterene 3 til 6 tilsvarer høy 
regeletterlevelse og defineres som medspillere. Innenfor gruppen motspillere er alle som bevisst 
har unndratt skatt/avgift uavhengig om dette skyldes manglende forståelse av regelverk. I gruppen 
medspiller inngår alle som har vilje til å gjøre det riktig selv om evnen ikke alltid er tilstede. 

Det forventede omfanget av både unndragelser og feil hos alle skattytere er beregnet, og omtales 
som skattegap. Resultatene viser at skattegapet for personlige skattytere netto utgjør 5,03 mrd. 
danske kroner som dekkes av forhøyelser på 5,77 mrd. danske kroner og nedsettelser på 0,73 mrd. 
danske kroner. Hele 99% av personlig skattytere ansees som medspillere. Skattegapet utgjør 0,6% 
av borgernes samlede skattepliktige inntekter. 

Skattegapet for virksomheter er beregnet til 26,5 mrd. danske kroner, og skattegapet for mva er 
beregnet til 3,7 mrd. danske kroner. Basert på denne undersøkelsen ansees 93% av virksomhetene 
som medspillere og kun 7% som motspillere.

Et hovedpoeng med en slik type tilnærming er å skille alvorlige feil og skatteunndragelser fra 
bagatellmessige feil og misforståelser av regelverket. Dette vil gjøre det mulig å redusere skattegapet 
med en mer helhetlig innsats av ulike virkemidler for å øke den samlede regeletterlevelsen. 

For borgere er den gjennomsnittlige scoren på 5,7, mens for virksomheter er scoren 4,6. I 42% av 
virksomhetene finner Skat én eller flere feil, og majoriteten av disse er knyttet til ubevisst forhold 
(feiltolking av regelverk, bokføringsfeil o.l). Dette er beløpsmessig mindre feil, og mange av 
feiltypene kan trolig forebygges med andre virkemiddel som for eksempel veiledning. 

Enhetlig registrering av kontrollresultater
En viktig gevinst fra prosjektet er utviklingen av et kontrollrapporteringsverktøy kalt KonRapp. Dette er 
en database med informasjon om kontrollobjektene og arbeidslister for kontrollgjennomføring, som 
gjør det enkelt å registere informasjon som fremkommer i kontrollen. Faste spørsmål/sjekkpunkter 
og svaralternativer sikrer at kontrollene gjennomføres på en ensartet måte. Programmet inneholder 
også funksjonalitet for å eksportere data til analysefiler og til MS Word, noe som letter arbeidet med 
å skrive rapport etter kontrollene. 
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Merverdiavgift er en av statens viktigste inntektskilder

Merverdiavgift (mva) er en avgift til staten som skal beregnes ved omsetning, uttak og innførsel 
av varer og tjenester, og som reguleres av merverdiavgiftsloven. I statsbudsjettet for 2011 er 
de samlede inntektene fra mva anslått til 207 mrd. kr eller 19% av statens samlede inntekter i 
2011. 

De sentrale avgiftsmyndighetene er Skattedirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet og 
Klagenemnda for merverdiavgift. Skatteetaten har ansvar for mva som skal beregnes ved 
omsetning og uttak av varer og tjenester. Tollvesenet har ansvar for mva ved innførsel. 

Mva er en beskatning på det endelige forbruket av varer og tjenester. Avgiften skal som 
hovedregel beregnes i alle ledd i omsetningskjeden. Hvis kjøper skal benytte anskaffelsen i sin 
avgiftspliktige virksomhet, kan avgift ved anskaffelse fradragsføres som inngående mva. På 
denne måten blir avgiften til slutt belastet det siste omsetningsleddet som er sluttforbruker 
av varen eller tjenesten. 

Mva som fastsettes av Tollvesenet ved innførsel vil påvirke mva-provenyet til Skatteetaten. 
Dette skyldes at en betydelig andel av innførte varer benyttes som innsatsfaktorer (råvarer 
og driftsmidler) i avgiftspliktige virksomheter, og vil derfor være fradragsberettiget ved 
innrapportering til Skatteetaten etter at de først er avgiftsbelagt av Tollvesenet. Avgiftspliktige 
virksomheter skal sende inn omsetningsoppgaver terminvis i forhold til omfanget på 
deres omsetning. Det mest vanlige er to måneders terminer. Omsetningsoppgaven danner 
hovedrammene for dokumentasjonen som Skatteetaten har i forhold til gjeldende termin. 
Dette skaper utfordringer for utvalg av kontrollobjekter når gjeldende omsetningsoppgave kun 
inneholder 11 poster. 

Internasjonalt trekkes mva frem som et område med betydelig potensial for både feilrapportering 
og unndragelser. Skatteadministrasjoner i flere land har beregnet forskjellen mellom skatte- 
og avgiftsinntektene de teoretisk ville få hvis alle etterlevde reglene, og det de faktisk får. 
I flere av disse utredningene er mva trukket frem som et av de viktigste bidragene til denne 
forskjellen. I Sverige ble feil og unndragelser innenfor mva anslått til å utgjøre 34 mrd. i 2005, 

Hva bestemmer mva-provenyet til Skatteetaten?
Av  Anders Berset

 Merverdiavgift (mva) er en av statens viktigste inntektskilder. Mva skal beregnes og betales ved omsetning av alle varer 
og tjenester, med mindre omsetningen er særskilt unntatt, eller under et visst nivå. Avgiftspliktige virksomheter skal 
beregne og kreve opp mva ved salg av varer og tjenester. 

Flere land har beregnet forskjellen mellom skatte- og avgiftsinntektene de teoretisk ville få hvis alle etterlevde reglene, 
og det de faktisk får. Mva trekkes ofte frem som en av de viktigste bidragene til denne forskjellen. Dette gjelder blant 
annet Storbritannia og Sverige. I Norge foreligger ikke slike beregninger. Skatteetaten har analysert provenyutviklingen 
og sett på relevante risikoforhold. I Norge forklares mva-provenyet med utviklingen i andre makroøkonomiske størrelser 
som produksjon, investeringer, import og eksport. Mva-systemet er sårbart. Dokumentasjonskravene knyttet til 
merverdiavgiftsoppgjørene (merverdiavgiftsoppgaver) er lave. Merverdiavgiftsoppgaven i Norge inneholder kun 11 
poster mot 49 i Sverige. 

Avgiftsmyndighetene legger til grunn at det pågår en utvikling ved at den økonomiske kriminaliteten blir mer kompleks, 
internasjonalisert og organisert. Useriøse aktører har blitt mer bevisst på bruk av ”tilfredsstillende” dokumentasjon, 
noe som gjør det vanskelig å bevise uaktsomhet eller bevisst unndragelse. Kontroll av merverdiavgiftsoppgaver vil være 
et første ledd i å motvirke en slik utvikling. I Norge gir svært begrenset dokumentasjon i merverdiavgiftsoppgaven 
utfordringer knyttet til å velge ut de riktige sakene til mva oppgavekontroll. 
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eller 14% av mva-provenyet. I Norge har vi ikke gjennomført denne type beregninger, men 
vi har sett på provenyutviklingen opp mot utviklingen i andre økonomiske hovedstørrelser. 
Dette er en viktig kvalitetssjekk som man bør gjøre før man eventuelt kan danne seg et 
realistisk bilde av omfanget av unndragelser. Vi har også sett på relevante risikoforhold og 
rammebetingelser for kontrollvirksomheten. 

En vurdering av utviklingen i mva-provenyet, og relevante risikoforhold har også stor interesse 
utenfor Skatteetaten. Riksrevisjonen har blant annet i flere omganger bedt om forklaring 
på provenyutviklingen innenfor Skatteetatens ansvarsområde. Dette hadde bakgrunn i at 
Skatteetatens andel av provenyet var stabilt fra 2006 til 2008 samtidig som Tollvesenets 
andel økte betraktelig (jf. tabell 1). Ved revisjon av Skatteetatens regnskap for 2008 stilte 
Riksrevisjonen spørsmål om økningen i inngående mva - som gir fradragsrett - kunne indikere 
en negativ utvikling med hensyn til unndragelser og eventuelle merverdiavgiftskaruseller. 
Merverdiavgiftskaruseller vil si konstruksjon av transaksjoner mellom flere selskaper i flere 
land, der de samme interessene står bak selskapene.

Tabell 1 Skatte- og merverdiavgiftsproveny i mrd. kr

2006 2007 2008 2009

Skatt på inntekt/formue 241,5 266,5 298,9 307,5

Petroleumskatt 184,7 217,8 186,3 246,8

Trygdeavgift 67,0 71,8 78,7 86,2

Arbeidsgiveravgift 95,3 103,1 105,5 116,3

Arveavgift 2,1 2,4 2,0 2,7

Merverdiavgift (Mva) 172,0 186,8 190,7 185,2

- Mva fastsatt av Skatteetaten 76,0 76,3 76,9 86,5

- Mva fastsatt av Tollvesenet 96,0 110,5 113,8 98,7

Totalt utliknet skatt og avgift 762,6 848,4 862,1 944,7

Kilde: Skattedirektoratets årsrapporter for 2009 og 2010

Skatteetatens andel av provenyet påvirkes av at merverdiavgiftsloven har en rekke fritak, 
dvs. at det ikke skal beregnes mva av omsetningen/uttaket, men der fradragsretten for 
inngående avgift på anskaffelser gjelder. Av stor provenymessig betydning er fritakene 
for eksport av varer og tjenester. Med virkning fra 1. juli 2001 ble det lagt mva på en rekke 
tjenester som tidligere ikke var avgiftspliktige, samtidig som det ble innført en redusert sats 
på næringsmidler.

Det samlede mva-provenyet økte fra 129,5 mrd. i 2002 til 198,5 mrd. i 2010, og med unntak 
av 2009 har det samlede provenyet økt hvert år. Skatteetatens andel har imidlertid avtatt fra 
53,1% i 2002 til 46,4% i 2010. I tabell 2 sammenlignes Skatteetatens og Tollvesenets andel av 
mva-provenyet med mva til gode og mva å betale ifølge omsetningsoppgavene1.  

1 Det er verdt å merke seg at tallene fra omsetningsoppgavene ikke er helt like tallene i årsrapporten som er 

basert på regnskapsopplysninger, dvs. innbetalte og utbetalte beløp i de respektive årene. For at disse tallene 

skal bli sammenlignbare med Tollvesenets tall har det blitt gjort et uttrekk over mva fastsatt i Tollvesenets 

saksbehandlingssystem (TVINN).
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Tabell 2 Utviklingen i mva-provenyet, mva til gode og mva å betale, i mrd. kr og prosent. 2002-2010

År Mva fastsatt 
av Tollvesenet

Mva til gode 
ifølge Skat-
teetatens 
oppgaver

Endring i 
mva tilgode i 
prosent

Mva å betale 
i følge Skat-
teetatens 
oppgaver

Endring i mva 
å betale i 
prosent

Mva-proveny 
for 
Skatteetaten 
ifølge 
oppgaver

2002 61,1 55,7  122,6  66,9

2003 63,0 56,3 1 122,9 0 66,7

2004 72,6 60,4 7 127,2 3 66,8

2005 81,9 71,7 19 143,1 13 71,4

2006 95,0 85,8 20 160,8 12 75,0

2007 110,1 102,5 19 178,2 11 75,6

2008 114,1 117,1 14 193,2 8 76,1

2009 97,6 101,0 -14 191,2 -1 90,1

Hver termin vil avgiftspliktige som har større utgående enn inngående avgift ha mva å betale 
(betalingsoppgave). Tilsvarende vil avgiftspliktige som har større inngående enn utgående 
avgift ha mva til gode (tilgodeoppgave). I løpet av ett år vil enkelte avgiftspliktige levere både 
tilgodeoppgaver og betalingsoppgaver, og følgelig i sum kunne ha både mva til gode og mva 
å betale.

Skatteetatens andel av mva provenyet bestemmes i hovedsak av forskjellen mellom mva 
å betale og mva til gode. Ifølge tabell 2 var det i perioden 2002 til 2008 en langt sterkere 
økning i mva til gode enn tilsvarende økning i mva å betale. Dette medførte at mva fastsatt 
av Skatteetaten kun økte med 12% i denne perioden2. Dette var langt svakere enn økningen i 
mva fastsatt av Tollvesenet på 87% i samme periode. Den sterke provenyutviklingen innenfor 
Tollvesenets ansvarsområde hadde opphav i stor importøkning i perioden. I 2009 var norsk 
økonomi preget av finanskrise. Dette året økte imidlertid mva fastsatt av Skatteetaten. Dette 
hadde sammenheng med at reduksjonen i mva til gode var betydelig større enn tilbakegangen 
i mva å betale. I 2010 økte provenyet for begge avgiftsmyndighetene.

Mva-provenyet og utviklingen i makroøkonomiske hovedstørrelser

For å få et bilde av hva som bestemmer mva-provenyet er det naturlig å sammenligne 
hovedstørrelsene for mva med tilsvarende utvikling i produksjon, produktinnsats3 , import, 
eksport og investeringer fra nasjonalregnskapet4. I perioden 2003-2008 var det rekordsterk 
vekst i norsk økonomi etterfulgt av en nedgangskonjuktur fra 2008. Fra sommeren 2009 
begynte økonomien å ta seg opp igjen. Denne utviklingen finner vi igjen i de makroøkonomiske 
hovedstørrelsene fra nasjonalregnskapet (jf. figur 1). 

2 Jf. tabell 2.

3 Produktinnsats viser verdien av anvendte innsatsvarer og tjenester i produksjonen

4 Størrelsene fra nasjonalregnskapet begrenses til markedsrettede virksomheter som omfatter virksomheter med 

produksjon som selges til priser som normalt medfører at salgsinntektene overstiger produksjonskostnadene, det vil 

i hovedsak si produksjon utenom offentlig forvaltning, produksjon i ideelle organisasjoner og produksjon for eget 

bruk
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Figur 1 Prosentvis årlig endring i produksjon i markedsrettet virksomhet og grunnlag for mva å 
betale. 2003-2010
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 Kilde: Statistisk sentralbyrå, Skatteetaten.

Figur 1 viser at årlig prosentvis endring i grunnlaget for utgående avgift har hatt en relativ 
lik utvikling som produksjon minus eksport5. Begge størrelser vokser betydelig i perioden 
2003-2008 for deretter å gå noe ned i 2009 før vi igjen ser en oppgang i 2010. Fradragsrett 
for inngående mva medfører at man kan forvente en sammenheng mellom utviklingen i 
grunnlag for inngående mva, mva til gode og størrelsene produktinnsats og investeringer 
fra nasjonalregnskapet. Hvordan disse størrelsene har utviklet seg er relevant for å belyse 
spørsmålet fra Riksrevisjonen om utviklingen i fradragsberettiget inngående mva.

Figur 2 Prosentvis årlig endring i grunnlag inngående mva, produktinnsats og bruttoinvesteringer 
i markedsrettet virksomhet. 2003-2009
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 Kilde: Statistisk sentralbyrå, Skatteetaten

Investeringsvekst gir store fradrag for inngående mva
I figur 2 ser vi at grunnlag for inngående mva har hatt tilsvarende utvikling som produktinnsats 
og investeringer. Det var en relativt sterk vekst i alle disse tre størrelsene i perioden 2004-2008 
etterfulgt av en nedgang i 2009. Veksten i grunnlaget for inngående avgift og produktinnsats 
har imidlertid gjennomgående vært lavere enn veksten i investeringer.

I figur 1 og figur 2 har vi sett på grunnlaget for hhv. mva å betale og mva til gode. Det kunne 
imidlertid tenkes at det kan ha vært en vridning av grunnlaget mellom avgiftssatsene. Hvis vi 
i figur 1 og 2 hadde erstattet avgiftsgrunnlag med avgift får vi omtrent tilsvarende bilde. Det 
ser således ut som om utviklingen i både grunnlaget og faktisk avgift for hhv. avgift å betale 
og avgift til gode er i tråd med de makroøkonomiske utviklingstrekkene og ikke i seg selv gir 
indisier på endringer i unndragelsene av utgående avgift. 

5 Vi trekker her ut eksport som har nullsats.
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Høy importvekst bak sterk økning i Tollvesenets proveny
Tollvesenets andel av mva-provenyet bestemmes av utviklingen i avgiftspliktig import. En 
stor andel av importen kommer til fradrag som inngående mva på omsetningsoppgaver som 
Skatteetaten mottar. På grunn av avgiftsfritak er eksport også relevant å belyse. 

I perioden 2002 -2008 økte verdien av importerte varer og tjenester samlet med 73%. I samme 
periode økte mva fastsatt av Tollvesenet med 87%. For å sammenligne importutviklingen og 
Tollvesenets andel av mva-provenyet må vi skille ut den avgiftspliktige importen. Det skal i all 
hovedsak ikke beregnes mva ved innførsel av fartøy, luftfartøy, plattformer og elektrisk kraft. 
Import av tjenester er ikke omfattet av merverdiavgift med unntak av fjernleverbare tjenester.

Figur 3 Prosentvis årlig endring i avgiftspliktig import, mva fastsatt av Tollvesenet og grunnlag 
inngående mva  
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Kilde: Skatteetaten, Toll og avgiftsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå.

Figur 3 viser at i perioden 2002 til 2010 har grunnlaget for inngående avgift stort sett hatt 
tilsvarende utviklingstrekk som mva-provenyet til Tollvesenet og avgiftspliktig import. 
Utslagene ser imidlertid ut til å være litt svakere for grunnlag inngående mva enn for de to 
øvrige størrelsene. Dette må imidlertid ses i sammenheng med at innenlandsproduserte 
innsats- og investeringsvarer vil kunne utvikle seg annerledes enn importvarer. Vi ser altså 
at historisk sett har grunnlaget for inngående avgift økt når avgiftspliktig import har økt, og 
avtatt når avgiftspliktig import har avtatt.

Ifølge SSBs utenriksregnskap økte både eksportverdien og importverdien sterkt i perioden 
2002-2008. Dette må ses i sammenheng med sterk vekst i norsk og internasjonal økonomi. 
Konjunkturnedgangen i Norge og internasjonalt bidro til at både mengden og verdien av 
importen og eksporten avtok fra 2008 til 2009. Råolje og naturgass er de enkeltvarene som 
utgjør størst andel av eksportinntektene. Utover dette har Norge også stor eksport av varer 
fra metallindustrien og fisk. Svekket etterspørsel som et resultat av finanskrise/internasjonal 
nedgangskonjunktur medførte at spesielt metalleksporten gikk ganske mye ned i 2009. 
Konjunkturnedgangen medførte at totalimporten av varer sank fra 2008 til 2009. Viktige varer 
der importen gikk ned var malmer, metaller, industrimaskiner og biler. 

Hvis man ser på importen etter anvendelse, var det innsatsvarer og investeringsvarer som gikk 
mest ned i 2009. Vi ser klare effekter av dette i form av redusert inngående mva og mva fastsatt 
av Tollvesenet i figur 3. Fra 2009 til 2010 økte både importen og eksporten.
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Hvordan påvirkes mva-provenyet av utvikling i enkeltnæringer og store 
virksomheter?
Beskrivelsen ovenfor viser at utviklingen i hovedstørrelsene for mva er i tråd med den 
makroøkonomiske utviklingen i nasjonalregnskapet. Skatteetatens andel av mva-provenyet vil 
påvirkes av utviklingen i noen enkeltnæringer og store virksomheter innenfor disse igjen. 

Etter mva-reglene gjelder det avgiftsfritak for en rekke varer og tjenester. Avgiftsfri omsetning 
vil si at det er nullsats på omsetningen, samtidig som virksomheten har fradragsrett for mva på 
sine anskaffelser. En tilsiktet virkning av disse fritakene er at virksomheter med slik omsetning 
vil få utbetalt tilgodebeløp gjennom merverdiavgiftsoppgjørene. Typisk vil dette gjelde 
eksportbedrifter og verftsindustrien.
 
Vi finner en klar sammenheng mellom utformingen av merverdiavgiftsreglene, og det 
forholdet at virksomheter innen disse bransjene har størst tilgodebeløp. Dette gjelder i stor 
grad næringene produksjon av; metaller, transportmidler, kjemikalier og kjemiske produkter. 
Motstykket til disse er næringene som bidrar til å øke Skatteetatens andel av provenyet. 
Dette gjelder blant annet næringene; bygg- og anleggsvirksomhet, agentur- og engrohandel, 
detaljhandel- og tjenesteyting. 

I treårsperioden 2006 til 2008 som Riksrevisjonen viste til var det en sterkere prosentvis vekst 
blant de næringene som bidrar til å redusere Skatteetatens andel av provenyet sammenlignet 
med tilsvarende økning blant næringene som har mest mva å betale. Fra 2008 til 2009 medførte 
finanskrisen en stor reduksjon i import, eksport og investeringer, noe som gav en spesielt sterk 
reduksjon i mva til gode sett i forhold til tilbakegangen i mva å betale. Dette gav en spesielt 
sterkt tilbakegang for de eksportrettede næringene som nevnt ovenfor. 

Utviklingen i mva til gode 
Når vi ser på virksomhetene med hhv. mest netto mva å betale og mest netto mva til gode, 
finner vi noen interessante forskjeller i perioden. De 1 000 virksomhetene som har mest netto 
mva til gode har stått for ca. 70% av samlet mva til gode, og kun 1% av mva å betale i perioden 
2002- 2010. Det er en klar sammenheng mellom den kraftige økningen i importverdien innenfor 
malmer, metall, jern, stål, transportmidler, maskiner og hvilke næringer disse virksomhetene 
tilhører. 

Utviklingen i mva å betale
De 1 000 virksomhetene med mest netto avgift å betale sto for ca. 42% av total avgift å betale, 
og kun ca 3% av avgift til gode i 2010. Andelen deres har avtatt noe i hele perioden sett under 
ett. Disse virksomhetene har derfor samlet sett hatt en noe svakere vekst i avgift å betale enn 
øvrige virksomheter. 

Vi finner at virksomhetene med mest netto mva å betale generelt har betydelig lavere avgiftsfri 
omsetning enn virksomhetene som har mest til gode. Hensikten med merverdiavgiftssystemet 
er å få inntekter til staten gjennom å beskatte innenlandsk forbruk. Virksomhetene med mest 
netto mva å betale er innenfor næringene post og telekommunikasjon, elektrisitet, drivstoff/
bensin, alkohol og tobaksvarer. Dette er varer og tjenester omfattet av den alminnelige mva-
satsen på 25%, samt at det gjelder monopol eller at bransjene er dominerte av noen få store 
aktører. At nettopp disse virksomhetene har høye betalingsbeløp antas derfor i stor grad å 
være en følge av merverdiavgiftsreglene og konkurranseforholdene i bransjen. 

I figur 4 har vi beregnet netto mva å betale for de 1 000 virksomhetene med hhv. mest til gode 
og mest mva å betale. Vi ser klart at disse to ”gruppene” av virksomheter påvirker Skatteetatens 
andel av mva-provenyet ulikt.
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Figur 4 Netto mva å betale for de 1 000 virksomhetene med hhv. mest mva til gode og mest mva å 
betale. 2002 – 2009, i mrd. kr
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Kilde: Skatteetaten

Det har ifølge figur 4 vært en langt sterkere økning blant de 1 000 virksomhetene som har mest 
til gode sammenlignet med de 1 000 som har mest mva å betale. Vi ser at en stor andel av denne 
økningen har kommet etter 2005 og frem til og med 2008. Dette bildet blir enda klarere i figur 
5 som viser årlig prosentvis endring. 

Figur 5  Årlig prosentvis endring i netto mva til gode og netto mva å betale for de 1 000 virksomhetene 
med hhv. mest mva til gode og mest mva å betale
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Kilde: Skatteetaten

Risikoforhold knyttet til utforming av mva systemet og Skatteetaten 
kontrollvirksomhet

Beskrivelsen ovenfor viser at utviklingen i mva provenyet innenfor Skatteetatens ansvarsområde 
i perioden 2002 til 2010 gjenspeiles i den økonomiske utviklingen og gjeldende regelverk. Når 
det gjelder Riksrevisjonens spørsmål knyttet til utvikling i unndragelser og mva-karuseller må 
det påpekes at det internasjonalt har vist seg vanskelig å få frem troverdige anslag over både 
omfang og utvikling i denne type unndragelser. I Norge har vi i liten grad kilder som er egnet 
for å gjøre troverdige beregninger.

Flere kontroller i regi av Skatteetaten
Både Skattetaten og Tollvesenet har gjennomført et betydelig omfang av kontrollhandlinger 
med sikte på å avdekke feil og unndragelser i avgiftsrapporteringen. Kontroller i regi av 
Skatteetaten har økt de siste årene, og avdekkingsbeløp har gjennomgående ligget på et noe 
høyere nivå i årene 2006-2010 enn tidligere år, men tilfeldige utslag fra ett år til et annet gjør 
det vanskelig å se på disse årene spesielt. Kontroller i regi av Skatteetaten er imidlertid på et 
svært beskjedent nivå sammenliknet med virksomhetenes samlede rapporteringer på området. 
Det har også vært forskjellig fokus på bransjer og segmenter og metodikk for utvelgelse av 
kontrollobjekter. Dette gjør det vanskelig å trekke slutninger om utvikling i feil og unndragelser 
basert på kontrollresultater. 
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Mange måter å svindle på
Til tross for for at vi finner gode forklaringer til provenyutviklingen i perioden er det imidlertid 
betydelig iboende risiki for både feilrapportering og mva-unndragelser knyttet til mva-
systemets oppbygning og dokumentasjonsplikten.

Det er generelt mange ulike måter å svindle merverdiavgiftssystemet på. De avgiftspliktige 
kan innrapportere for lite utgående mva, og på den måten enten redusere netto mva å betale 
til statskassen, eller oppnå urettmessige utbetalinger. Dette kan skje gjennom at omsetning 
holdes utenfor rapporteringen, eller at redusert sats eller nullsats (for eksempel eksport) 
uriktig rapporteres. Det kan også være avgiftspliktige som unnlater å registrere seg i mva-
registeret, og på denne måten blir ikke deres omsetning innrapportert eller avgiftsbelagt.

Videre kan systemet svindles gjennom innrapportering av urettmessig inngående mva, enten 
det har skjedd en reell anskaffelse der den inngående avgiften ikke er fradragsberettiget eller 
inngående mva er fiktiv, eller lavere enn hva som innrapporteres. Et eksempel kan være fiktiv 
import.

Avgiftsmyndighetene har i enkelte tilfeller avdekket at virksomheter urettmessig har blitt 
registrert i mva-registeret, og at dette har skjedd bevisst for å oppnå fradragsrett for inngående 
avgift og påfølgende utbetaling fra statskassen. Dette dreier seg enten om fiktive virksomheter 
med fiktive anskaffelser, eller virkelige anskaffelser til privat bruk, eller til virksomheter 
utenfor avgiftsområdet.

En annen form for merverdiavgiftssvindel er at virksomheter spekulerer i å drive avgiftspliktig 
virksomhet som er registrert i mva-registeret, og oppkreve mva fra sine kunder. Hele eller deler 
av omsetningen innberettes til avgiftsmyndighetene, men det spekuleres i å ikke betale denne, 
f.eks. ved styrt konkurs. 

Mer kompleks økonomisk kriminalitet
Avgiftsmyndighetene legger til grunn at det pågår en utvikling ved at den økonomiske 
kriminaliteten blir mer kompleks, internasjonalisert og organisert. Kompleksiteten er økende 
ved at useriøse aktører har blitt mer bevisst på bruk av ”tilfredsstillende” dokumentasjon, noe 
som innbærer at det er svært vanskelig å bevise uaktsomhet eller bevisst unndragelse. Man 
ser også utstrakt bruk av stråselskaper og stråpersoner i Norge og i utlandet for å begå og 
å skjule straffbare handlinger samt personene bak handlingene. Økende internasjonalisering 
har gitt flere utenlandske aktører særlig fra Øst-Europa og de baltiske stater. Man ser også 
en oppblomstring av antall utenlandske virksomheter som driver utleie av arbeidskraft til 
Norge, og en økning av antall registrerte utenlandske foretak med avdeling i Norge (NUF). Slik 
utenlandstilknytning gir begrensede muligheter for faktisk kontroll av virksomheten sett fra 
norske skattemyndigheters side. 

Det antas videre at merverdiavgiftssvindel også opptrer som organisert kriminalitet. 
Erfaringene tilsier at når et lands myndigheter setter inn effektive tiltak mot en svindelmetode, 
risikerer man at svindelaktiviteten forflyttes til et annet land eller en næring som ikke omfattes 
av tiltakene. Disse utviklingstrekkene gir avgiftsmyndighetene betydelige utfordringer med 
hensyn til mengden av oppgaver som skal kontrolleres innenfor gjeldende tidsfrister og 
dokumentasjonsplikten. 

Lite dokumentasjon på mva-oppgaven i Norge?
Avgiftspliktige virksomheter skal sende inn omsetningsoppgave. Innsendt omsetningsoppgaven 
vil i stor grad danne rammene for dokumentasjonen som Skatteetaten tar utgangspunkt i for å 
velge mva-oppgaver til kontroll for den aktuelle terminen (oppgavekontroll). 
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Figur 6 Omsetningsoppgave RF0002 med summerte poster i alt, 2010 
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I figur 6 har vi summert alle oppgaver for 2010 og fylt inn tallene i omsetningsoppgaven. 
Hvis vi ser på tallene for grunnlag utgående (post 4, 5 og 6) og inngående mva (post 8, 9 og 
10) så gir dette et godt bilde av hvor økonomisk vesentlig dette området er. Vi ser imidlertid 
også at innholdet i omsetningsoppgaven er svært begrenset, det er ingen informasjon 
om hva fradragsberettiget inngående mva har opphav i. Den avgiftspliktige og avgiftsfrie 
omsetningen er ikke dokumentert utover et summert beløp. Mva-oppgavens utforming har 
derfor konsekvenser for oppgaveløsningen i Skatteetaten, og spesielt mulighetene for å velge 
ut de riktige sakene til oppgavekontroll.

Det er en utfordring å velge ut de riktige kandidatene til oppgavekontroll når man har svært 
få samtidige opplysninger å avstemme innkomne oppgaver opp mot. Dette har sammenheng 
med at merverdiavgift som hovedregel innberettes på tomånedersterminer, mens plikten 
til å levere selvangivelse og næringsoppgave oppstår først året etter at omsetningen 
har skjedd. Likningsopplysninger vil følgelig ikke være tilgjengelig på det tidspunktet 
merverdiavgiftsoppgjøret blir gjennomført. 

Det er en del variasjoner mellom ulike land knyttet til dokumentasjonskrav i forbindelse med 
innsendelse av merverdiavgiftsoppgaver. I Norge er merverdiavgiftsoppgaven relativt lite 
detaljert og har kun 11 poster mot for eksempel 49 i vårt naboland Sverige. I noen land er 
omfanget av innrapporteringen betydelig. Et eksempel på dette er Latvia hvor det er krav om 
dokumentasjon av fradragsberettiget kjøp fra leverandører og salg til kunder. En tilnærming 
som Latvia har vil gi et langt bedre grunnlag for avstemming av innrapporterte opplysninger, 
og for utvelgelse til kontroll.
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