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Skatteetaten forhåndsutfyller skattemeldingen med register-
data og tredjepartsopplysninger fra blant andre arbeids-
givere, banker, barnehager og boligsameier. Mer enn syv av ti 
skattepliktige godtar disse grunnlagsdataene uten endringer. 
Dette er en tillitserklæring til både Skatteetaten og de mange 
tredjepartene. Men hvor sikre er vi på at grunnlagsdataene 
er riktige?

Tredjepartsopplysninger danner grunnlaget for 450 
milliarder kroner av statens inntekter gjennom personskatt, 
arbeidsgiveravgift og trygdeavgift (Skatteetaten 2018a). 
Bruk av registerdata og tredjepartsopplysninger til 
forhåndsutfylling av skattemeldingen er enkelt for den 
skattepliktige og bidrar til at flere betaler riktig skatt (Kleven, 
Knudsen, Kreiner, Pedersen og Saez 2011, Olsen 2013, 
Slemrod 2018). Registerdata og tredjepartsopplysninger 
som brukes til forhåndsutfylling av skattemeldingen omtaler 
vi ofte som grunnlagsdata. 

Skatteetaten har de senere årene gjort betydelige 
investeringer for å modernisere sine grunnlagsdatasystemer. 
Moderniseringen skal bidra til å forenkle og effektivisere 
innsendingen for tredjeparter, forbedre kvalitetssikringen 
av dataene, og tilrettelegge for innføring av tredjeparts-
opplysninger på nye områder. 

Utviklingen med mer tredjepartsopplysninger og mindre 
egenrapportering fra den skattepliktige har vært bra. Men 
også tredjepartsopplysninger kan være mangelfulle og 
inneholde feil. Det kan være flere årsaker til dette. Eksempelvis 
kan store banker få systemfeil som ikke oppdages ved 
innsending av tredjepartsopplysninger, arbeidsgiver og 
arbeidstaker kan bli enige om å underrapportere lønn eller 
den nye styrelederen kan være ukjent med at boligsameiet 
er en opplysningspliktig tredjepart.

Den skattepliktige er selv ansvarlig for å avgi riktige 
opplysninger, men vil ikke nødvendigvis oppdage feil 
i forhåndsutfylte opplysninger på skattemeldingen. 
Skatteetaten kvalitetssikrer tredjepartsopplysningene, men 
kan ikke fange opp alle feil. 

Gjennom analyser har vi derfor sett nærmere på følgende 
tre risikoer:

• Opplysningspliktig tredjepart er ikke registrert i 
Skatteetatens tredjepartsregister.

• Godkjente tredjepartsopplysninger forhåndsutfylles 
ikke på skattemeldingen.

• Forhåndsutfylte tredjepartsopplysninger på 
skattemeldingen inneholder uoppdagede feil.

Analysene av de to første risikoene er dokumentert i 
henholdsvis Andersen, Abrahamsen og Øvrum (2018) og 
Abrahamsen og Øvrum (2018). Analysen av den siste risikoen 

er fortsatt under arbeid. Hovedpunkter fra de tre analysene 
oppsummeres i denne artikkelen. Først gir vi imidlertid en 
kort beskrivelse av Skatteetatens systemer og rutiner for 
mottak, kontroll og bruk av tredjepartsopplysninger.

Skatteetaten mottar 56 millioner oppgaver på 
20 grunnlagsdataordninger 

Opplysningsplikten for tredjeparter følger av skatte-
forvaltningsloven kapittel 7. Tredjepartene som har vært 
utgangspunkt for våre analyser fordeler seg på 20 ulike 
grunnlagsdataordninger, som vist i tabell 1. 

Innskudd, utlån og renter er den klart største grunnlags-
dataordningen, med 32 millioner innsendte oppgaver fra cirka 
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1 500 tredjeparter for inntektsår 2017. Hver enkelt bankkonto 
representerer én oppgave. Aksjonærregisteroppgaven har 
flest tredjeparter, med 320 000 aksjeselskaper. I tillegg 
til de 20 ordningene i tabell 1 mottar Skatteetaten også 
tredjepartsopplysninger om lønn, pensjon og andre ytelser 
fra arbeidsgivere gjennom a-ordningen.

På ordningene Betalinger til næringsdrivende, Drosje-
sentraler og Primærnæring brukes tredjepartsopplysningene 
foreløpig kun til kontrollformål, som for eksempel 
avstemming mot opplysninger som den næringsdrivende 
selv har innrapportert. 

Internasjonal rapportering av finansielle forhold 
gjennom avtalene Common Reporting Standard (CRS) og 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) kan gjøres 
på ordningene Andre finansprodukter, Innskudd, utlån og 
renter, Livsforsikring og Verdipapirfond. Se Andresen (denne 
utgaven) for analyser av CRS-opplysninger som Norge 
mottar fra andre land. 

To måneder fra mottak av data til produksjon av 
skattemelding
En forenklet verdikjede for grunnlagsdata er vist i figur 1. 
Tredjepartsopplysningene må som regel sendes inn via 
Altinn via tasteskjema eller XML-fil i løpet av januar etter 
det aktuelle inntektsåret. Skatteetaten må kvalitetssikre 
innsendingene og eventuelt be om korrigeringer fra 
tredjepart innen produksjonen av skattemeldingen starter 
tidlig i mars. Kvalitetssikringen består av maskinelle og til dels 
manuelle kontroller av formelle feil, ekstrembeløp, dubletter 
og sammenlikning mot fjorårets innsending. Ved formelle 
feil som ugyldig tredjepart eller ukjent fødselsnummer 
på oppgaven gis det automatisk tilbakemelding i 
leveransekvitteringen i Altinn.

Produksjonsperioden for grunnlagsdata er altså kun to 
måneder, fra tidlig januar til tidlig mars. Skatteetaten har derfor 
mange tiltak for å forebygge feil og forsinkelser i innsending 
av tredjepartsopplysninger, spesielt i perioden oktober-
desember. Alle eksisterende og potensielt nye tredjeparter 
mottar brev med påminnelse og relevant informasjon om den 
forestående innsendingen. Tredjepartene oppfordres videre 

til å gjøre testinnsendinger for å sjekke at interne systemer 
og rutiner for uttrekk av tredjepartsopplysninger fungerer, 
og at disse kommuniserer tilfredsstillende med løsningene 
i Altinn.

Kvalitetssikring av grunnlagsdata skjer også delvis 
gjennom kontroller av den forhåndsutfylte skattemeldingen. 
Den skattepliktige kan selv oppdage feil, og Skatteetaten kan 
oppdage feil gjennom sin kontrollvirksomhet. Men på dette 
stadiet av fastsettingsprosessen er Skatteetatens kontroller 
mer rettet mot nye opplysninger fra den skattepliktige, 
som for eksempel fradrag som ikke er forhåndsutfylt på 
skattemeldingen. 

Fullstendig tredjepartsregister på to av tre 
undersøkte grunnlagsdataordninger

Dersom en opplysningspliktig tredjepart ikke er registrert 
i Skatteetatens tredjepartsregister, og dermed ikke 
sender inn aktuelle opplysninger, vil den forhåndsutfylte 
skattemeldingen til berørte skattepliktige inneholde mangler. 
Vi har sett nærmere på hvor fullstendig Skatteetatens 
tredjepartsregister er på tre grunnlagsdataordninger: 

• Boligselskap

• Boligsameie

• Pass og stell av barn

Disse ordningene er valgt ut fra en vurdering av risiko 
og muligheten til å gjennomføre analyser. Risikoen er 
knyttet til at det er mange små og til dels uprofesjonelle 

tredjeparter som kan være ukjent med opplysningsplikten. 
Gjennomførbarhet er knyttet til utfordringen med at vi i 
denne analysen leter etter de som ikke er registrert i våre 
tredjepartsregistre. For å finne disse må vi avstemme 
tredjepartsregisteret for aktuell grunnlagsdataordning 
mot andre datakilder, enten internt eller eksternt. På 
boligordningene utnytter vi interne datakilder gjennom 
å avstemme tredjepartsregisteret mot opplysninger i 
Skatteetatens eiendomsregister og forhåndsutfylling av 
disse opplysningene på skattemeldingen. På Pass og stell av 
barn avstemmer vi mot Utdanningsdirektoratet sitt register 
over barnehager og skolefritidsordninger i Norge.

Nesten fullstendig tredjepartsregister for barnehager
Barnehager, skolefritidsordninger og fritidsordninger med 
tilsvarende tilbud rett før og etter skoletid (som for eksempel 
idrettsskole) skal levere opplysninger til Skatteetaten 
om foreldrenes kostnader til pass og stell av barna. I 
våre analyser har vi sett nærmere på barnehagedelen av 
grunnlagsdataordningen Pass og stell av barn. 

Utdanningsdirektoratets register viser at det var 5 936 
aktive barnehager i Norge i 2016. Blant disse er det 97 
som ikke er registrert i Skatteetatens tredjepartsregister 
for barnehager. Flertallet av disse er imidlertid «åpne 
barnehager» som ikke krever foreldrebetaling, og som 
dermed ikke er opplysningspliktige. Det er kun ti barnehager 
som sannsynligvis skulle ha levert tredjepartsopplysninger for 
inntektsår 2016, men som ikke var registrert i Skatteetatens 
tredjepartsregister. Disse barnehagene er tilskrevet.  

Også bra kvalitet i tredjepartsregisteret for boligselskaper
Boligselskap er en fellesbetegnelse på borettslag og 

Figur 1. Verdikjede for grunnlagsdata (GLD).

Tabell 1. Oversikt over grunnlagsdataordninger. Antall oppgaver og tredjeparter i inntektsår 2017.

Grunnlagsdataordning Oppgaver Tredjeparter Forhåndsutfylles

Aksjesparekonto 277 665 60 Ja

Aksjonærregisteroppgaven 660 000 320 000 Ja

Andre finansprodukter 458 927 205 Ja

Betalinger til næringsdrivende 193 285 26 914 Nei

Boligsameie 429 855 10 891 Ja

Boligselskap 498 894 9 084 Ja

Boligsparing for ungdom 686 651 112 Ja

Drosjesentraler 8 183 230 Nei

Gaver til organisasjoner 1 285 011 555 Ja

Individuelle pensjonsordninger 81 105 80 Ja

Innskudd, utlån og renter 32 012 238 1 549 Ja

Livsforsikring 465 353 24 Ja

Pass og stell av barn 439 267 3 203 Ja

Primærnæring 415 111 266 Nei

Skadeforsikring 6 925 67 Ja

Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter 13 950 148 411 Ja

Skattepliktig kundeutbytte 791 746 1 Ja

Tilskudd til forskning eller yrkesopplæring 106 699 111 Ja

Underholdsbidrag 89 514 1 Ja

Verdipapirfond 3 266 515 49 Ja

Totalt 56 123 092 373 813  
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boligaksjeselskap. For andelshavere i boligselskap er 
eiendomsopplysninger på skattemeldingen forhåndsutfylt 
fra to ulike kilder. Grunnleggende opplysninger om 
eiendommen som adresse, størrelse og formuesverdi 
kommer fra Skatteetatens eiendomsregister. Opplysninger 
om andelshaverens andel av boligselskapets skattepliktige 
inntekter, kostnader, formue og gjeld kommer fra 
boligselskapet selv, som er opplysningspliktig tredjepart. 

For å finne fram til boligselskaper som ikke er registrert 
i Skatteetatens tredjepartsregister, har vi sett nærmere 
på skattepliktige som står oppført som andelshaver i et 
boligselskap på skattemeldingen, men som mangler de 
aktuelle tredjepartsopplysningene fra boligselskapet. 

Vi har identifisert 36 boligselskaper som ikke er 
registrert i Skatteetatens tredjepartsregister. Flertallet av 
disse viser seg imidlertid å ikke være opplysningspliktige 
fordi boligselskapet er et eget skattesubjekt. Dette skjer 
når mindre enn 85 prosent av leieinntektene kommer fra 
boligselskapets andelshavere. Dette kan for eksempel 
skyldes utleie til næringsvirksomhet. I slike tilfeller skatt-
legges andelshavernes inntekter, kostnader, formue og gjeld 
på boligselskapet selv.

Enkelte av de 36 boligselskapene virket å være 
opphørt eller under oppføring. Til slutt står vi igjen med 
bare tre boligselskaper som sannsynligvis skulle ha levert 
tredjepartsopplysninger for inntektsår 2016, men som ikke 
var registrert i Skatteetatens tredjepartsregister. Disse 
boligselskapene er tilskrevet. 

Betydelige mangler i tredjepartsregisteret for 
boligsameier 
Et boligsameie består av eierseksjoner og er en 
sammenslutning av flere eiere. Boligsameiet har opplysnings-
plikt dersom det har ni eller flere eierseksjoner som brukes 
til boligformål. Opplysningsplikten omfatter sameiers andel 
av felles inntekter, utgifter, formue og gjeld.

For å finne fram til boligsameier som ikke er registrert 
i Skatteetatens tredjepartsregister benytter vi tilnærmet 
samme framgangsmåte som for boligselskaper, det vil 
si avstemming mellom opplysninger fra Skatteetatens 
eiendomsregister, den forhåndsutfylte skattemeldingen, og 
boligsameiet selv.

Vi har identifisert totalt 11 334 opplysningspliktige 
boligsameier. Blant disse har 9 518 boligsameier levert 

tredjepartsopplysninger for inntektsår 2016. Det betyr 
at rundt 16 prosent av opplysningspliktige boligsameier, 
det vil si 1 816 boligsameier, mangler i Skatteetatens 
tredjepartsregister. De berørte skattepliktige får dermed 
ikke forhåndsutfylt de aktuelle opplysningene på skatte-
meldingene sine. Videre analyser viser at det er svært få 
blant disse skattepliktige som rapporterer de aktuelle 
opplysningene når de fastsetter grunnlaget for sin 
skatteberegning.

Skatteetaten jobber med å få de aktuelle boligsameiene til 
å registrere seg som tredjeparter og sende inn opplysninger

Ubrukte tredjepartsopplysninger skyldes 
manglende skatteplikt

I inntektsår 2015 ble i overkant av 700 000 oppgaver godkjent 
av Skatteetatens grunnlagsdatasystemer, men avvist ved 
overføring til systemet hvor skattemeldingen produseres. 
Dette kalles avviste oppgaver, og utgjør om lag 1,5 prosent 
av alle oppgaver, dersom vi ser bort fra a-ordningen. 95 
prosent av de avviste oppgavene for inntektsår 2015 er 
knyttet til grunnlagsdataordningen Innskudd, utlån og renter, 
se tabell 2.

For å få bedre oversikt over hvorfor så mange oppgaver 
avvises ved overføring til likningssystemet, har vi gjennomført 
analyser som ser nærmere på dette. Disse analysene viser at 
nesten alle de aktuelle oppgavene avvises fordi den aktuelle 
oppgaveeieren ikke har skatteplikt. 

Figur 2 viser hvordan de avviste oppgavene på Innskudd, 
utlån og renter for inntektsår 2016 fordeler seg på ulike 
kategorier. Over halvparten av de avviste oppgavene på 

Ordning Antall avviste oppgaver

Innskudd, utlån og renter 667 514

Aksjonærregisteret 24 095

Boligsameie 2 889

Boligselskap 2 848

Gaver til organisasjoner 2 216

Boligsparing ungdom 592

Pass og stell av barn 156

Totalt 700 310

Tabell 2. Antall avviste oppgaver i likningssystemet, fordelt på 
grunnlagsdataordninger. Inntektsår 2015.

Figur 2. Fordeling av avviste oppgaver på grunnlagsdataordningen Innskudd, utlån og renter. Inntektsår 2016.

denne ordningen har et organisasjonsnummer som eier av 
den aktuelle bankkontoen. Dette er i hovedsak foreninger, 
stiftelser, oppløste virksomheter, og liknende som ikke har 
skatteplikt. 

De to største kategoriene blant personer er Døde og 
D-nummer. En del av oppgavene hvor oppgaveeier har vært 
død i mange år har store skattemessige formuesverdier. 
Disse verdiene blir ikke skattlagt i dag. For at det skal bli 
færre avviste oppgaver på døde personer må opprydding 
skje gjennom dialog med de aktuelle tredjepartene, som i 
hovedsak er banker.

Avviste oppgaver på D-nummer skyldes i hovedsak 
manglende utregistrering fra Norge i Folkeregisteret. Disse 
personene er ikke lenger skattemessig aktive i Norge, men 
kan fortsatt ha en konto i en norsk bank.

Enkeltsøk i Folkeregisteret viser at også blant personer 
med fødselsnummer som ikke er registrert som døde eller 
utvandret, så har den avviste oppgaven ofte en naturlig 
forklaring. Dette kan for eksempel være forsinkelser i 
statusendringer i Folkeregisteret.

I noen få tilfeller finner vi ikke noen naturlig forklaring på 
hvorfor de aktuelle oppgavene avvises. Dette gjelder under 
tusen oppgaver. Disse vil bli fulgt opp videre.

Dobbeltrapportering ved salg av boligsameie 
gir feil på skattemeldingen

Skatteetatens systemer og verdikjede for grunnlagsdata som 
vist i figur 1 avdekker feil og mangler i tredjepartsopplysninger 

både før og etter forhåndsutfylling av skattemeldingen. Men 
hvor mange feil gjenstår etter dette? Dette er en viktig, men 
også vanskelig problemstilling. Vanskelig fordi vi gjennom 
analyser skal lete etter feil som ingen andre oppdager. 

De foreløpige analysene av denne problemstillingen har 
fokusert på grunnlagsdataordningen Boligsameie. Her har 
vi opplysninger som gjør analyser mulig, og fra analysen 
av kvalitet i tredjepartsregisteret vet vi også at dette er en 
ordning med høy risiko for feil og mangler.

Ved eierskifte på boligsameier skal eierseksjonens 
andel av inntekter og kostnader fordeles mellom selgende 
og kjøpende part etter eiertid i det aktuelle kalenderåret. 
Eierseksjonens andel av formue og gjeld skal derimot i sin 
helhet rapporteres på kjøpende part som er eier per 31. 
desember. Formue og gjeld skal dermed rapporteres med 
null på selger som ikke eier seksjonen ved utgangen av 
inntektsåret. En mulig feil i tredjepartsopplysninger er at 
formue og gjeld rapporteres på både kjøper og selger. 

For å finne disse feilrapporteringene identifiserer vi 
først skattepliktige som har solgt en sameiebolig i løpet 
av inntektsår 2016, og som ikke står oppført som eier av 
en sameiebolig per 31. desember 2016. Deretter henter 
vi tredjepartsopplysninger fra boligsameiene og ser på 
hvordan disse er forhåndsutfylt på skattemeldingen. 

Vi finner at rundt fem prosent av boligsameiene feilaktig 
rapporterer formue eller gjeld på selgende part ved 
eierskifte i løpet av året. Blant de berørte skattepliktige er 
det under 1 av 10 som korrigerer forhåndsutfylt formue eller 
gjeld til null når de fastsetter grunnlaget for skatteberegning. 
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Gjennomsnittlig formue og gjeld for personer som har solgt 
i løpet av året er henholdsvis 13 400 kr og 25 500 kr. Dette 
er relativt lave beløp som gir små utslag i formueskatt for 
skattepliktige som betaler dette. Skatteetaten vil likevel se 
på mulige tiltak for å redusere omfanget av slik feilaktig 
dobbeltrapportering fra boligsameier. 

Økt fokus på kvalitet i grunnlagsdata

Skatteetaten har gode systemer og rutiner for mottak 
og håndtering av tredjepartsopplysninger. Dette gir god 
kvalitet i forhåndsutfylte skattemeldinger. Analysene i 
denne artikkelen viser imidlertid at ikke alle tredjeparter 
er registrert i våre registre og at innrapporterte 
tredjepartsopplysninger kan inneholde feil, belyst gjennom 
resultater fra grunnlagsdataordningen Boligsameie. Dette 
gir altså feil og mangler i forhåndsutfylte skattemeldinger 
som ikke oppdages av Skatteetaten eller den skattepliktige 
selv. Vi kan imidlertid ikke si noe generelt om omfanget av 
feil i grunnlagsdata, siden våre analyser må begrense seg til 
utvalgte temaer og grunnlagsdataordninger.

Tredjepartsopplysninger ligger til grunn for en stadig 
større del av skattefastsettingsgrunnlaget. Skatteetatens 

kontroller har imidlertid fortsatt hovedfokus på riktig 
egenrapportering fra personer og virksomheter. 
Kontroller av tredjepartsopplysninger skjer først og 
fremst på lønnsområdet gjennom de kommunale 
arbeidsgiverkontrollene. Færre kontroller mot øvrige 
grunnlagsdataordninger og tredjeparter kan til dels være 
historisk betinget. Det kan også skyldes at vi i stor grad 
stoler på at opplysningene fra tredjeparter er riktige – vi 
oppfatter dem som profesjonelle og de har ikke store 
insentiver for å rapportere feil. Til slutt kan det også skyldes 
at tredjeparter ofte ikke er et eget skattesubjekt, som for 
eksempel et boligsameie eller en frivillig organisasjon.

Skatteetaten skal omorganiseres og går fra regional 
til landsdekkende oppgaveløsning fra 1. januar 2019 
(Skatteetaten 2018b). I ny organisasjon vil ansvaret 
for den materielle kvaliteten i grunnlagsdata bli mer 
tydeliggjort gjennom opprettelsen av en egen divisjon for 
informasjonsforvaltning. Denne divisjonen bør blant annet 
vurdere behovet for å gjennomføre flere kontroller hos 
tredjeparter. Slike kontroller vil gi Skatteetaten kunnskap om 
kvaliteten i tredjepartenes egne systemer og rutiner for å 
ivareta opplysningsplikten, med tilhørende risikovurderinger 
og forbedrende tiltak.
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