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Hvor mange har formue og 
inntekter i utlandet?

Stadig flere norske skattepliktige oppgir inntekt og formue de 
har i utlandet i skattemeldingen. Med de nye internasjonale 
avtalene for automatisk informasjonsutveksling får 
Skatteetaten i tillegg informasjon om personers og 
virksomheters finansielle formue og inntekt i utlandet direkte 
fra andre land. Samlet anslår vi at over seks prosent av 
alle norske skattepliktige hadde utenlandsforhold i 2017. 
Skatteetaten trenger kunnskap om hvilke skattepliktige 
som har utenlandsforhold for å kunne å gjøre det enkelt for 
personer å rapportere inn inntekt og formue i utlandet. 

I Skatteetatens virksomhetsstrategi for 2018–2021 er ett 
av de prioriterte områdene å sikre skattegrunnlaget ved 
internasjonale transaksjoner (Skatteetaten 2017). Skjult og 
uoppgitt inntekt og formue i utlandet er dermed trukket fram 
som ett av de store risikomomentene for Skatteetaten.

Til nå har Skatteetaten i liten grad kunnet forhåndsutfylle 
opplysninger om inntekt og formue i utlandet i skatte-
meldingen, fordi vi har fått lite informasjon om dette 
fra tredjeparter. Dermed må de skattepliktige selv fylle 
inn all informasjon, noe som øker sannsynligheten for 
feilregistreringer (se for eksempel Olsen 2013 og Kleven, 
Knudsen, Kreiner, Pedersen og Saez 2011). Dette betyr 
at det er behov for å bygge kunnskap om de som har 
utenlandsforhold, og hvilke kjennetegn de har. 

Flere har sett på hvem som skjuler formue og inntekt i 
utlandet (se blant annet Henriksen, Tannum og Heggstad 
denne utgaven, Tannum, Henriksen og Bolt-Evensen 2013 
og Alstadsæter, Johannessen og Zucman 2017) – og hvem 
som har fått innvilget frivillig retting for formue og inntekt 
som tidligere har vært uoppgitt (Undahl 2017). I denne 
artikkelen er det fokus på hvor mange personer som oppgir 
utenlandsk inntekt, formue, gjeld eller andre kostnader til 
oss i skattemeldingen, eller som vi får kunnskap om gjennom 
internasjonal informasjonsutveksling. 

Det kan være utfordrende å kartlegge hvem som oppgir 
utenlandsforhold i skattemeldingen, fordi utenlandsforhold 
enten blir feilaktig ført opp i poster som gjelder 
innenlandsforhold, eller fordi det i noen tilfeller ikke finnes 
spesifikke poster, slik at innenlands- og utenlandsforhold 
sammenblandes. Dette, sammen med eventuell mangelfull 
rapportering fra de skattepliktige, kan føre til at vi 
underestimerer hvor mange som har utenlandsforhold og 
hvor mye de har i utlandet.

Vi skal først se på hvem som oppgir utenlandsforhold 
i skattemeldingen, og videre hvem vi får opplysninger om 

gjennom automatisk informasjonsutveksling mellom land. 
Den internasjonale automatiske informasjonsutvekslingen 
omfatter de internasjonale avtalene FATCA og CRS og 
AKU, se faktaboks for mer informasjon om disse avtalene. 
Det er personer med globalskatteplikt jeg ser på i denne 

artikkelen. Alle som er skattemessig bosatt i Norge er 
globalskattepliktige, det vil si at de har plikt til å oppgi all 
inntekt og formue, både innenlandsk og utenlandsk, til norske 
skattemyndigheter. I 2017 var det 4,4 millioner personer over 
18 år som hadde globalskatteplikt i Norge, og dermed pliktet 

Utenlandsforhold  
Formue eller inntekt i utlandet, som enten er oppgitt av 
de skattepliktige selv på skattemeldingen, eller som 
Skatteetaten har fått informasjon om på andre måter. Det 
betyr ikke at denne formuen eller inntekten automatisk er 
skattepliktig til Norge.

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

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
FATCA er en mellomstatlig avtale med USA om automatisk 
informasjonsutveksling av finansielle kontoopplysninger.

Automatiske kontrolloppgaver utland (AKU)
Dette er opplysninger som er utvekslet med andre land 
med utgangspunkt i klassifisering gjort gjennom OECDs 
rammeverk for skatteavtaler.

Globalskatteplikt
Alle personer som er skattemessig bosatte i Norge 
er globalskattepliktige til Norge. En person med 
globalskatteplikt til Norge, skal gi opplysninger om all 
inntekt og all formue i Norge og i utlandet til norske 
skattemyndigheter. Det skal i prinsippet ikke gjøres 
forskjell på kilden eller opphavet til inntekten eller formuen.

Begrenset skatteplikt
Begrenset skatteplikt gjelder for de som ikke er skatte-
messig bosatt i Norge, som for eksempel arbeids-
innvandrere som er i Norge på korte arbeidsopphold, og 
som mottar lønn for arbeid utført i Norge fra en norsk kilde 
eller arbeidsgiver. En person med begrenset skatteplikt 
til Norge, har bare skatteplikt til Norge for begrensede 
inntekts- eller formuestyper. Hva som er skattepliktig 
til Norge er typisk avhengig av opphavet eller kilden til 
inntekten og formuen.

Skatteavtale
En skatteavtale er en bi- eller multilateral avtale som 
er opprettet mellom to eller flere land for å unngå 
dobbeltbeskatning og for å forebygge skatteunndragelse. 
Skatteavtalen regulerer hvilket land som har 
beskatningsretten til en inntekt eller formue i de tilfellene 
der en skattepliktig er globalskattepliktig til flere land.



Figur 2. Antall skattepliktige som oppgir utenlandsforhold i 
skattemeldingen, etter inntektsår

Figur 3. Antall skattepliktige med oppgitt utenlandsforhold, per topp fem land
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å oppgi all inntekt og formue til norske skattemyndigheter. 
Totalt var det 265 000 norske globalskattepliktige som 
hadde utenlandsforhold i 2017. 

Hvor mange har utenlandsforhold? 

De 265 000 personene med utenlandsforhold utgjorde 
omtrent 6 prosent av alle globalskattepliktige i Norge i 
inntektsåret 2017. Av disse oppga nesten 160 000 å ha 
utenlandsforhold på skattemeldingen. 

Det er en stor overvekt av pensjonister med utenlands-
forhold, noe som kan skyldes at det er mange poster 
på skattemeldingen som gjelder utenlandsk pensjon, og 
som det derfor er mest naturlig at disse bruker. I tillegg 
har Skatteetaten forhåndsutfylt skattemeldingen med 
pensjonsopplysninger fra Danmark og Sverige siden 2016. 
Det er dermed en mulighet for at pensjonister relativt sett er 
overrepresentert.

En annen gruppe som er overrepresentert blant 
personer med utenlandsforhold er personer med utenlandsk 
statsborgerskap. Mens 9 prosent av alle globalskattepliktige 
er ikke-norske statsborgere, er andelen med ikke-norske 
blant de med utenlandsforhold 31 prosent.

Flest oppgir formue
Figur 1 viser at de aller fleste som oppgir utenlandsforhold til 
Skatteetaten, rapporterer om formue. Deretter følger inntekt. 
Denne fordelingen har vært relativt stabil, og forholdene 
omtrent like store, for alle inntektsårene i perioden 2013–
2017.

Over 30 prosent flere oppgir utenlandsforhold
Som vi ser av figur 2, har det totalt sett vært en vekst i hvor 
mange som oppgir utenlandsforhold i skattemeldingen de 
siste årene. Sammenliknet med for fem år siden, er det nå 
34 prosent flere som oppgir utenlandsforhold. Veksten har 
vært relativt jevn over disse årene. 

De fleste skattepliktige oppgir 
utenlandsforhold fra land i nærheten

For mange av postene på skattemeldingen der utenlands-
forhold skal rapporteres, bes de skattepliktige om å oppgi i 
hvilke land inntekten eller formuen er opptjent eller befinner 
seg i. I disse tilfellene har vi mulighet til å se på hvor de 
fleste oppgir at de har sine inntekter eller sin formue. I den 
grad postene er sammenliknbare fra år til år, er det også 
mulig å sammenlikne trender for hvilke land som dominerer. 
Totalt sett er det 140 000 norske skattepliktige som vi har 
landinformasjon om, noe som tilsvarer over 90 prosent av 
alle som har rapportert inn utenlandsforhold.

Norske skattepliktige har inntekt og formue spredt 
over hele verden, men de geografisk nærmeste landene 
dominerer – i hvert fall når det gjelder antall personer. 

De fleste har inntekt og formue i Sverige, Spania og 
Danmark ...
De fem landene som flest oppgir til Skatteetaten at de har 
utenlandsforhold i, er vist i figur 3.

Det som kommer tydelig fram når vi ser på figur 3, er 
at de fleste skattepliktige med utenlandsforhold oppgir at 
de har inntekt eller formue i landene som ligger nærmest 
oss, som Sverige og Danmark. I tillegg er det nesten 30 000 
personer som oppgir at de har inntekt eller formue i Spania. 

Undahl (2017) har vist i hvilke land flest av de som har 
søkt om frivillig retting har sin formue. Sammenlikner vi 
landene hun oppgir med de som er vist i figur 3 ser vi at 
det er en viss overlapp. Både Spania, USA og Storbritannia 
finnes i begge gruppene. Ser vi derimot på hvilke land de 
som søker om frivillig retting rapporterer inn størst beløp, 
er dette typiske skatteparadisland, og disse landene er ikke 
dominerende når vi ser på hvilke land skattepliktige oppgir å 
ha inntekt og formue i på skattemeldingen. Dette betyr at for 
å sikre riktig beskatning er det viktig for Skatteetaten også å 
fokusere på de skattepliktige med midler i land som Sverige, 
Spania og Danmark, som vi kanskje ikke til vanlig tenker på 
når vi hører uttrykket ”inntekt og formue i utlandet”. Det er 
her de aller fleste med utenlandsforhold er.

... men størst økning for inntekt og formue i Nederland, 
Tyskland og Sveits
Sammenlikner vi med situasjonen for bare to år siden, ser 
vi at det for enkelte land er en relativt stor økning i antall 
innrapporterte forhold. Med unntak av Danmark, som har 
hatt en økning på 83 prosent, og der mye av økningen 
nok kan forklares med at pensjonsopplysninger blir 
forhåndsutfylt på skattemeldingen, er det land utenfor topp 
fem som øker mest. For Tyskland, Nederland og Sveits er 
det for eksempel en økning på mellom 60 og 70 prosent i 
antall innrapporteringer de siste to årene. Det er imidlertid 
vanskelig å vite om økningen skyldes økt innrapportering 
fra de skattepliktige, eller at noen flere av postene på 
skattemeldingen nå skal registreres med landinformasjon. 
Andre faktorer som også kan ha bidratt til å øke tallet er 
endringer i skatteavtaler som medfører at enkelte inntekter 
som tidligere ikke skulle oppgis nå må oppgis. I tillegg kjører 
Skatteetaten, og andre skatteadministrasjoner, en rekke 
informasjonskampanjer og andre tiltak, for å få flere til å 
huske å oppgi sine utenlandsforhold.

Automatisk informasjonsutveksling gir 
Skatteetaten økt kunnskap

Ikke alle oppgir det de skal av utenlandsforhold. Selv om 
enkelte bevisst velger å unndra utenlandsk formue og inntekt, 
er det også grunn til å tro at en relativt stor andel som ikke er 
klar over at de er pliktige til å oppgi all utenlandsk inntekt og 
formue til norske skattemyndigheter.

Med de nye avtalene for automatisk informasjonsutveksling 
i stor skala, som FATCA og CRS, vil det ikke bare være mulig 
å oppdage de skattepliktige som bevisst velger å unndra 

Figur 1. Fordeling av antall utenlandsforhold oppgitt i skattemeldingen, 
etter type



Figur 4. Andel skattepliktige som oppgir utenlandsforhold i skattemeldingen og som vi har mottatt informasjon fra utlandet om gjennom utvekslingsavtaler, 
fordelt på alder
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beskatning. Et stort potensial vil det også kunne være i å 
forenkle og legge til rette for at personer og virksomheter 
med utenlandsforhold kan få god hjelp og automatiserte 
løsninger for å oppgi utenlandsinntekt.

Høsten 2018 utvekslet Skatteetaten opplysninger med 
omtrent 100 land og jurisdiksjoner, og mottok 420 000 
CRS-oppgaver fra utlandet om over 180 000 personer 
og virksomheter. Hvilke land det gjelder, er underlagt 
taushetsplikt. Vi kan likevel bruke opplysningene til å se på 
kjennetegn ved personene vi har mottatt opplysninger om. 

I figur 4 vises for eksempel aldersfordelingen for de som 
oppgir utenlandsforhold i skattemeldingen selv, og de som 
vi får informasjon om gjennom utvekslingsavtalene. Andelen 
yngre blant de som vi mottar informasjon om fra utlandet er 
høyere enn andelen yngre som oppgir utenlandsforhold selv 
på skattemeldingen. Det er imidlertid vanskelig å vurdere om 
dette er fordi yngre i mindre grad oppgir det de skal, eller om 
det skyldes at yngre i større grad enn eldre bruker poster 
som ikke skiller mellom innenlandsk og utenlandsk formue 
og inntekt.

Hva er den skattemessige konsekvensen av 
utenlandsforhold?

Til tross for at norsk skatterett baserer seg på prinsippet 
om globalskatteplikt, er den skattemessige konsekvensen 
av utenlandsk inntekt og formue ikke nødvendigvis like stor 
som om tilsvarende inntekt eller formue hadde vært i Norge. 
Det er relativt vanlig at inntekten allerede er beskattet i det 
landet der den oppstod. Gjennom blant annet skatteavtaler 
legges det til rette for at den skattepliktige kan få fratrekk i 

norsk beskatning for den skatten som er betalt i utlandet. 
For formue gjelder dette i mindre grad, da kun fire OECD-
jurisdiksjoner har formueskatt for øyeblikket (NOU 2018: 5, 
s. 139).

For 2017 ble i alt 21 635 personer gitt over 1,7 milliarder 
kroner i fradrag i skatt på grunn av betalt skatt på samme 
inntekt eller formue i utlandet. 

Å beregne de faktiske skattemessige proveny-
konsekvensene av utenlandsforholdene er svært vanskelig, 
fordi det er avhengig av hvordan de ulike skatteavtalene 
regulerer beskatningsretten, hvor mye skatt som allerede er 
betalt i kildestaten der inntekten oppstår og hvor mye som 
kan gis i fradrag for denne skatten.

Hvilke andre konsekvenser har det?
Det er i tillegg slik at korrekt informasjon om utenlandsforhold 
vil ha konsekvenser også for andre områder. I Norge legges 
ofte likningstall til grunn av andre etater og virksomheter, 
for eksempel for kredittsjekker til lån. Likningstallene har 
også innvirkning på offentlige og statlige utbetalinger. Det 
er derfor viktig å huske at utenlandsforhold ikke kun påvirker 
inntekten til staten, men også utgiftene.

Denne kunnskapen har en rekke 
bruksområder for Skatteetaten

En kartlegging av hvem som har utenlandsforhold og 
hvilke kjennetegn de har er nyttig for Skatteetaten på 
en rekke områder. Ved å kartlegge de vi kjenner til i 
dag med utenlandsforhold, kan vi for eksempel lage 
statistiske beregninger over hva som kjennetegner 

personer med utenlandsforhold. Disse kjennetegnene 
kan videre kunne brukes til å lete etter personer som 
ikke har oppgitt utenlandsforhold i dag, men som vi tror 
har en viss sannsynlighet for å ha dette, gitt at de har de 
samme kjennetegnene som personer som har oppgitt 
utenlandsforhold. Saksbehandlere og kontrollører kan 
dermed benytte denne informasjonen til å oppdage og 
korrigere uoppgitt inntekt og formue i utlandet. 

Sammen med den kunnskapen Skatteetaten nå bygger 
opp om hvem som skjuler inntekt og formue i utlandet og 
hvordan de gjør det (se Henriksen mfl. denne utgaven), viser 

denne artikkelen at det er svært mange skattepliktige som 
har utenlandsforhold som oppgir dette. For Skatteetaten, 
som skal sikre rett beskatning for alle, er det viktig at også 
denne gruppen blir husket på, og at det legges til rette for 
at det å oppgi av utenlandsforhold kan gjøres på en måte 
som er enkel, både for de skattepliktige og Skatteetaten, 
og som sikrer at etterlevelsen på området øker. Kunnskap 
fra kartleggingen som er presentert her vil være nyttig 
for å videreutvikle og målrette virkemidler for å hjelpe 
skattepliktige til å rapportere inn utenlandsforhold på en 
enkel måte. 


