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Hva vet vi om skjulte verdier i utlandet?

Noen skattepliktige anvender kontoer og selskapsstrukturer 
i utlandet for å unndra skatt. Slike metoder har tidligere 
vært vanskelig å avsløre, særlig fordi enkelte stater ikke 
har delt opplysninger om konto og eierforhold med andre 
lands myndigheter. Økt åpenhet og datalekkasjer gir nå 
myndigheter, forskere og media ny og verdifull innsikt, 
både når det gjelder omfanget av verdier og hvilke aktører 
som er sentrale. Kunnskapen viser at skatteparadiser og 
rådgiverbransjen spiller en stor rolle som tilretteleggere for 
de som ønsker å gjemme inntekt og formue i utlandet. 

Skatteparadis er et begrep som ofte brukes om land, 
stater eller andre jurisdiksjoner som tiltrekker seg ikke-
hjemmehørende personer ved å tilby lite regulering, lave 
skatter og manglende åpenhet om selskaper og konti 
registrert der. Hvem som eier verdiene ble tidligere ikke 
utvekslet med skattemyndighetene i eierens hjemland. Dette 
gjorde det mulig å unndra skatt på inntekt og formue uten 
særlig stor risiko for å bli oppdaget.

Norge har i dag avtaler om utveksling av opplysninger 
for skatteformål med de aller fleste relevante jurisdiksjoner. 
Med nye ordninger som Common Reporting Standard 
(CRS) mottar Skatteetaten årlig informasjon om 
nordmenns finansielle verdier i utlandet. Andre avtaler gir 
mulighet til å be om ytterligere informasjon. Dette har økt 
oppdagelsesrisikoen for slike verdier, og Skatteetaten har 
opplevd en kraftig økning av personer som nå ønsker å 
rette opp i tidligere unndragelser gjennom ordningen frivillig 
retting. Andresen (denne utgaven) viser mer om hva vi vet 
om hvem som oppgir inntekt og formue i utlandet, mens vi 
i denne artikkelen har fokus på hva vi vet om de som ikke 
oppgir verdiene de har i utlandet, og rådgiverne som hjelper 
dem. Verdiene i skatteparadiser øker, til tross for 

mer åpenhet 

Zucman (2017) estimerer at omlag 8 prosent av 
finansformuen til verdens husholdninger var plassert i 
skatteparadiser i 2014. Dette utgjorde 7400 milliarder USD. 
I finansformuen inngår alle bankinnskudd, verdier av aksjer, 
obligasjoner, fondsinnskudd og forsikringskontrakter, minus 
gjeld. Andelen skjulte formuer i skatteparadiser er beregnet 
til å ha økt med 28 prosent fra finanskrisen i 2008 til 2013 
(Zucman 2014). 

”Hovedkonklusjonen fra analysene mine er at 
skatteunndragelsene - tross noen framskritt 
de siste årene - pågår som før. Det har aldri 
vært så mye penger i skatteparadiser som det 
er i dag” (Zucman 2017, s. 15).

Analysene er imidlertid noe gamle og fanger ikke 
opp forventede effekter av CRS. Boston Consulting 
Group (BCG 2017) har vurdert global fremtidig vekst av 
verdier i skatteparadiser. Analysene viser at i 2016 vokste 
finansielle verdier i skatteparadiser, men de økte med en 
lavere vekstrate (3,7 prosent) enn verdier i andre stater 
(5,4 prosent). I følge BCG (2017) vil skatteparadisene 
fortsatt være et nøkkelmarked for de aller rikeste, selv om 
vekstraten forventes å falle videre.

Skandinavere har en lav andel, men omfanget 
er likevel betydelig

Alstadsæter, Johannesen og Zucman (2018a) har sett på 
andel formue i skatteparadiser målt som andel av nasjonens 
bruttonasjonalprodukt i 2007. Resultatene er gjengitt i figur 
1. Norge er markert med rød sirkel (3,5 prosent), andre 

Common Reporting Standard (CRS) er en internasjonal 
standard for automatisk informasjonsutveksling mellom 
skattemyndigheter. Over 100 stater har fra 2017–2018 
forpliktet seg til årlig utveksling av kontoopplysninger, 
slik som bankinnskudd, fond, verdipapirer og 
kapitalforsikringer.

Frivillig retting er en lovfestet ordning hvor du på eget 
initiativ kan fortelle om og betale pliktig skatt av verdier 
som tidligere er unndratt, og hvor du slipper tilleggsskatt 
og eventuell anmeldelse for skatteunndragelse. 
Opplysningene må gis frivillig, og ikke som resultat 
av kontrolltiltak eller etter at Skatteetaten har fått 
opplysninger fra andre, som for eksempel gjennom CRS.

Foto: gettyimages.no
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nordiske land med brun. Ser man på landene i Europa, er 
det tydelig at Norge og andre nordiske land, unntatt Island, 
i mindre grad er rammet enn mange andre europeiske land.

En del av forklaringen kan være at offentlig sektor utgjør 
en stor del av de skandinaviske økonomiene, og at det er en 
omfattende tredjepartsrapportering til skattemyndighetene. 
Selv om husholdningene i de skandinaviske landene jevnt 
over har en lavere andel plassert i skatteparadiser enn 
øvrige land i Europa, har Norge høyere andeler enn Danmark 
og Finland. Studien estimerer at norske husholdningers 
samlede formue i skatteparadiser tilsvarte 17,3 milliarder 
USD eller 2,4 prosent av husholdningenes totale formue 
(Alstadsæter, Johannesen og Zucman kommende). Målt 
i norske kroner i 2007 utgjorde utenlandsformuen cirka 
94 milliarder. 

En svært stor andel oppgis ikke til beskatning i 
hjemlandet
Datalekkasjene til media de siste årene gir mer innsikt i hvor 
stor andel av norske verdier i utlandet som kan være unndratt 
beskatning. Basert på informasjon fra HSBC-lekkasjen viser 
tall fra skattemyndighetene i Norge og Danmark at 90 til 95 
prosent av alle kontoer i HSBC Private Bank Switzerland 
ikke var oppgitt til beskatning (Alstadsæter mfl. kommende). 

Legges det til grunn at 90 prosent av verdiene er ubeskattet, 
tilsvarer det et skattegrunnlag på om lag 85 milliarder NOK.

Problemene er mer omfattende enn tallene 
tilsier

Problemene er betydelig større enn estimatene på 
kapitalavkastningen av verdiene som holdes skjult tilsier. 
Skatteetatens erfaringer viser at dette ofte utgjør en liten 
del av de totale unndragelsene som er mulig gjennom 
skatteparadiser. Særlig er omfanget større ved tre forhold. 
Det første er der selskapsstrukturene skjuler svart omsetning 
eller gevinst ved salg av formuesgjenstander. Det andre er 
der fiktive kostnader fra utenlandske selskap er fradragsført 
i Norge. Det tredje er i situasjoner der strukturene har gjort 
det mulig å skjule at den skattepliktige er bosatt i Norge, 
og at virksomheten i realiteten styres herfra. Tapt skatt 
skal i så fall også beregnes av virksomhetsinntekter og 
kapitalgevinster, og ofte også av utbytte, lønnsinntekter og 
arbeidsgiveravgifter. Samlet sett utgjør dette betydelige 
beløp som tilsier at risikoen må tas seriøst, selv om 
nordmenn i global sammenheng har en lav andel av verdiene 
sine i skatteparadiser. 

De rikeste dominerer, men de er ikke alene

Både globalt og nasjonalt viser flere kilder at personer 
med verdier i skatteparadiser befinner seg i hele 
formuesfordelingen, men med en klar overrepresentasjon 
av husholdninger i den rikeste enden av skalaen. For 
Skandinavia har Alstadsæter mfl. (kommende) estimert 
at om lag 50 prosent av verdiene eies av de rikeste 0,01 
prosent husholdningene i verden, mens nær 80 prosent av 

verdiene eies av de rikeste 0,1 prosent. Forskningen viser 
videre at verdiene som holdes i skatteparadiser utgjør en 
relativt stor andel av formuen til de rikeste. De aller rikeste 
0,01 prosent nordmenn har over 20 prosent av formuen sin i 
skatteparadiser (Alstadsæter mfl. kommende).

Dette innebærer at de rikeste eier langt mer enn det som 
fremgår av offisiell statistikk, og at de er overrepresentert 
blant de som har verdier i skatteparadiser (Alstadsæter, 
Johannesen og Zucman 2018b). Dette understøttes av 
data fra frivillig retting. De som søker frivillig retting befinner 
seg i hele formuesfordelingen, men de har en vesentlig 
høyere sannsynlighet for å ha høy formue enn lav formue 
(Alstadsæter mfl. 2018a).

Skatteetatens egne analyser av data fra frivillig retting 
viser at de skattepliktige er bosatt i hele landet, men med 
en konsentrasjon rundt de store byene. De fleste er menn, 
og gjennomsnittsalderen er 65 år. Frivillige rettere er mer 
økonomisk ressurssterke enn gjennomsnittsnordmannen, 
og de hører til i den øvre kvartilen av formuesfordelingen. 
Likevel finner vi at det er stor variasjon i hvem som søker 
frivillig retting (Undahl 2017). Tilsvarende variasjon ser vi 
i saker Skatteetaten selv avdekker. Vi mener derfor det er 
nødvendig at Skatteetaten arbeider med tiltak som treffer 
personer i flere formueskategorier. Samtidig er det ikke nok 
å fokusere bare på de skattepliktige. Kunnskap fra lekkasjer 
som Panama Papers-lekkasjen viser at det er rådgiverne som 
legger forholdene til rette for at de skattepliktige kan unndra.

Tilretteleggerne tjener stort

Unndragelser som muliggjøres ved bruk av kontoer, 
selskaper, truster og andre arrangementer i skatteparadiser 
kan bare skje dersom myndighetene i disse jurisdiksjonene 
skaper nødvendige rammebetingelser (PANA Committee 
2017). Palan (2009) hevder at skatteparadiser anvender 
en konkret utviklingsstrategi for å tiltrekke seg kapital, 
noe som har stor økonomisk betydning for jurisdiksjonene. 
Tabell 1 sammenlikner den økonomiske betydningen av 
finanssektoren i slike stater med petroleumssektoren 
for Norge, og viser at betydningen av finanssektoren i 

slike jurisdiksjoner ofte er større enn den betydningen 
petroleumssektoren har for Norge.

Det finnes en rekke eksempler på rammebetingelser i 
slike jurisdiksjoner som er rettet mot borgere bosatt i andre 
stater, for eksempel:

• VISTA-lovgivningen på British Virgin Islands er 
designet spesielt for å tiltrekke seg velstående 
asiatiske personer med manglende tillit til 
tradisjonelle trust-avtaler (Harrington 2016 s. 114) 

• ”Residence by investment schemes”, hvor stater 
tilbyr oppholdstillatelse eller statsborgerskap mot 
betaling eller investering i jurisdiksjonen, og som kan 
utnyttes for å unngå at opplysninger utveksles til 
reell hjemstat (OECD 2018) 

• Lovgivning som ikke anerkjenner utenlandske 
rettsavgjørelser om arverettigheter, og som derfor 
kan utnyttes til å holde verdier utenfor arveoppgjør 
(Harrington 2016 s. 167). 

Harrington (2016) påpeker at slike rammebetingelser 
skapes ved at rådgivere og deres organisasjoner direkte 
påvirker lovgivningsprosessen og utarbeider lovutkast for 
å fremme velstående personers interesser. Hun mener det 
foreligger sterke uformelle forbindelser mellom regulerende 
myndigheter i jurisdiksjonene og profesjonelle rådgivere. 

Rådgivere er driverne i systemet

Rådgivere har historisk sett hatt en nøkkelrolle i utviklingen 
av skatteparadiser. De sentrale trekkene ved moderne 
skatteparadiser er angivelig utviklet av advokater og 
bankansatte som ga råd til fattige stater om hvordan de kunne 
tiltrekke seg kapital (Palan 2009). Erfaringer fra Panama 
Papers-lekkasjen i 2016, viser at rådgivere markedsfører 
og tilbyr disse rammebetingelsene til kunder. En svært 
stor andel av selskapene i lekkasjen ble opprettet gjennom 
advokater, revisjonsselskaper og andre skatterådgivere (De 
Groen 2017). 

Det er en myte at sveitsiske banker blomstret etter at 
de hjalp mennesker som flyktet fra holocaust å sikre 
sine verdier, men forskning viser at en svært liten andel 
av innskuddene, rundt 1,5 prosent, kan kobles til dette. 
Veksten i sveitsiske bankinnskudd var størst i 1921-22 og 
1925-27, like etter at det kom betydelige skatteøkninger i 
Frankrike (Zucman 2017). 

Figur 1. Andel formue i skatteparadiser i prosent av BNP – europeiske land.
Kilde: Alstadsæter mfl. 2018a. Egne markeringer og oversettelser.

Tabell 1. Finanssektorens betydning i et utvalg jurisdiksjoner sett opp mot petroleumssektorens betydning for Norge.
Kilde: Forfatternes sammenstilling av data fra Ernst & Young (2017), Norsk petroleum (2016 og 2018) og Cencus and Statistic Department (2018).

Stat/jurisdiksjon Befolkning Antall ansatt i 
finanssektoren

Total BNP (milliarder $) Andel BNP i 
finanssektoren

Cayman Islands 58 400 3 536 2,35 41,20 %

Guernsey 62 711 6 731 2,99 33,80 %

Gibraltar 32 000 2 008 2,20 20,00 %

Hong Kong 7 347 000 236 500 320 17,00 %

Til sammenlikning: Norge 
(*petroleumssektoren)

5 233 000 185 300* 370,6 15,00 %*
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For nordmenn i Panama Papers-lekkasjen har bankene 
vært hovedaktørene. De fleste strukturene er opprettet 
gjennom nordiske bankers avdelinger i Luxembourg. I Norge 
forteller skattepliktige at de har blitt oppsøkt av rådgivere i 
utenlandske banker, med tilbud om kjøp av standardiserte 
produkter for hemmelighold. Selv om bankenes praksis har 
endret seg siden avsløringene i Panama Papers, er det fortsatt 
mange aktører i markedet som tilbyr standardprodukter 
for hemmelighold. Skatteetaten har identifisert over 600 
tilbydere globalt som åpent markedsfører slike tjenester, 
og en analyse av aktørene viser aggressiv markedsføring 
av slike produkter. Disse tjenestene gir mange muligheter 
til å skjule verdier, og de kan bidra til en normalisering av 
slike unndragelser. Samtidig ser vi at mange utenlandske 
rådgivere gir feilaktige råd om hvor anonyme tilbudene er, 
sammenliknet med hvilken informasjon Skatteetaten har 
tilgang på. 

Som vi allerede har omtalt, er det de rikeste som har 
størst verdier i skatteparadiser. Dette segmentet har tilgang 
på skreddersydde råd som gir langt større evne til å tilpasse 
seg. Enkelte av de aller rikeste personene har en formue som 
overstiger bruttonasjonalproduktet for små land. Dette gir 
velstående familier og deres rådgivere stor innflytelse i statene 
hvor de legger sin formuesforvaltning (Harrington 2016).

Svært få bruker en rådgiver i eget land
Selv om rådgiverne er spredt over hele verden, er de 
aller fleste lokalisert i jurisdiksjoner som tradisjonelt er 
omtalt som skatteparadis, i tillegg til i Storbritannia og 
USA (Schumann 2017). Panama Papers-lekkasjen viser at 
svært få bruker en rådgiver i eget land når de skal opprette 
skatteparadisstrukturer. Kun 7 prosent av selskapene i 
lekkasjen ble opprettet gjennom en mellommann lokalisert 
i samme stat som den skattepliktige (De Groen 2017). Uten 
internasjonalt samarbeid, er det derfor krevende for andre 
stater å regulere og følge opp virksomheten.

Vi har kommet langt, men er ikke i mål

Internasjonalt samarbeid om åpenhet og informasjons-
utveksling har tatt mange store og viktige steg, og det 
gir skattemyndigheter langt bedre verktøy for å avdekke 
unndragelser. Deling av informasjon over landegrenser gir 
mindre muligheter for hemmelighold, og åpenheten kan 
ha stor preventiv effekt. Samtidig viser både forskning, 
internasjonale analyser og Skatteetatens egne erfaringer 
at vi ikke er i mål. Fortsatt skjules store verdier. Det er fare 
for at rådgivere og enkeltpersoner tilpasser seg og omgår 
CRS-reglene, selv om OECD overvåker slike smutthull, og 
det føres tilsyn av at reglene overholdes.

Risikoen for skjult inntekt og formue i utlandet er et høyt 
prioritert område for Skatteetaten. Vi har god kompetanse på 
å analysere ulike datakilder for å spore opp og avdekke slike 
unndragelser. For eksempel falt det nylig en dom i Borgarting 
lagmannsrett hvor en riggmegler ble dømt til fire og et halvt 
år i fengsel for grovt skattesvik etter å ha unndratt skatt 
av 129 millioner kroner i inntekter og 182 millioner kroner i 
formue. I tillegg ble han ilagt en bot på fem millioner kroner. 
Risikoen kan imidlertid ikke håndteres effektivt ved kun å 
avdekke enkeltsaker. Det er et avvik mellom omfanget av 
unndragelser vist ved forskning og det Skatteetaten klarer 
å avdekke og rettslig forfølge. Økt informasjonsutveksling vil 
redusere mulighetene for å skjule seg, men det er behov for 
flere tiltak dersom man effektivt skal redusere risikoen. 

Et internasjonalt samarbeid for å følge opp rådgivere som 
bistår skattepliktig med å opprette strukturer for hemmelig-
hold, vil kunne dreie ressursbruken fra å kontrollere mange 
enkeltpersoner til å følge opp de aktørene som legger til 
rette for skatteunndragelser. Både EU og OECD arbeider 
for å finne løsninger på dette, og de har laget standarder 
for opplysningsplikt for rådgivere. For at slike tiltak skal virke 
effektivt, avhenger det av at nye standarder gjennomføres 
bredt og inkluderer de jurisdiksjonene som har en høy 
konsentrasjon av rådgivere som tilrettelegger for finansielt 
hemmelighold.


