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Øivind Strømme
Direktør, Regionavdelingen
Skattedirektoratet

En større del av Skatteetatens aktiviteter blir preget 
av internasjonale forhold. Vi ser at stadig flere norske 
selskaper har virksomhet i utlandet, og at flere utenlandske 
virksomheter etablerer seg i Norge. Vi har tidligere ikke 
hatt en systematisk oversikt over hvor mange selskaper 
i Norge som er internasjonale, og hvor mye skatt disse 
betaler. Artikkelen ”Hva betaler multinasjonale selskaper i 
Norge i skatt?” presenterer en kartlegging av hvor mange 
multinasjonale selskaper som er virksomme i norsk økonomi, 
og hvor mye skatt disse betaler. Artikkelen gir ikke svar på 
om multinasjonale selskaper i Norge betaler riktig skatt, 
men den gir oss et godt grunnlag for bygge mer kunnskap 
om denne delen av næringslivet.

En annen konsekvens av den økte internasjonaliseringen 
er at flere nordmenn har inntekt og formue i utlandet. Et av 
de store initiativene de siste årene er CRS og FATCA som 
er internasjonale rammeverk for automatisk utveksling av 
inntekts- og formuesopplysninger mellom skattemyndigheter. 
Artiklene ”Hva vet vi om skjulte verdier i utlandet?” og ”Hvor 
mange har formue og inntekter i utlandet?” belyser på 
forskjellige måter hva vi vet om formue og inntekt i utlandet. 
De viser at Skatteetaten har god oversikt over risikoene og 
omfanget, og av hvem som har verdier i utlandet. 

Det er viktig at vi fortsetter å analysere internasjonale 
forhold, for den internasjonale delen av norsk økonomi blir 
stadig viktigere. Utveksling av data mellom land er viktig 
for saksbehandling, men det er også viktig å kunne bruke 
dataene til analyseformål. Skatteadministrasjoner i andre 
land har lignende utfordringer som Skatteetaten. Vi deler 
data med andre land, men det er like viktig å dele våre 
erfaringer. 
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Hva betaler multinasjonale selskaper i 
Norge i skatt?

Globalisering av økonomien fører til at multinasjonale 
selskaper blir stadig viktigere for norsk økonomi. 
Skatteetatens kartlegging av multinasjonale selskaper viser 
at vi har omtrent 30 000 multinasjonale selskaper i Norge. 
Disse utgjør ni prosent av alle selskaper i Norge, og betaler 
over halvparten av all selskapsskatt

Multinasjonale selskaper er selskaper som driver 
virksomhet i flere land. Samtidig som de spiller en viktig 
rolle i verdensøkonomien, blant annet gjennom å spre 
innovasjon og teknologi i ulike land, har de fått mye negativ 
oppmerksomhet de siste årene på grunn av internasjonal 
skatteplanlegging. Internasjonal skatteplanlegging er 
tilpasning av selskapsstrukturer og transaksjoner på tvers 
av landegrenser med sikte på at skatter og avgifter for hele 
selskapet sett under ett skal bli minst mulig. 

Den internasjonale organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling (OECD) startet i 2012 et prosjekt 
kalt Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) for å utvikle et 
internasjonalt rammeverk og retningslinjer for hvordan landene 
kan kjempe mot skatteomgåelse utført av multinasjonale 
selskaper. Som en del av Skatteetatens oppfølging av BEPS-
prosjektet, ble det bestemt at Skatteetaten skal utarbeide 
en systematisk oversikt over hvilke selskaper i Norge som er 
multinasjonale. I denne artikkelen presenterer vi foreløpige 
tall for antall multinasjonale selskaper i Norge og deres 
skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Skatteetaten kjemper mot skatteomgåelse

Hovedleveransen i BEPS-prosjektet er en handlingsplan 
bestående av 15 rapporter som adresserer noen av 
de viktigste utfordringene knyttet til skattemotivert 
overskuddsflytting (OECD 2015a). Prosjektet har foreslått 
en rekke tiltak inkludert retningslinjer og anbefalinger for å 
bekjempe skatteomgåelse utført av multinasjonale selskaper. 
Norge implementerer BEPS-retningslinjene gjennom 
skatteloven. Noen endringer får øyeblikkelig virkning, mens 
andre retningslinjer krever utredning og regelendringer og 
implementeres fortløpende. 

Som en del av oppfølging av BEPS-prosjektet skal 
Skatteetaten utarbeide en systematisk oversikt over hvilke 
selskaper i Norge som er multinasjonale, basert på interne 
og eksterne datakilder. En slik oversikt kaller vi for et manntall 

Foto: gettyimages.no
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av multinasjonale selskaper. Manntallet skal i første omgang 
brukes til å få en oversikt over antallet multinasjonale 
selskaper og deres bidrag til skatteinntektene. På lengre 
sikt kan manntallet gi nye muligheter for analyser av 
problemstillinger innenfor skatteomgåelse, som er i tråd med 
anbefalingene til BEPS Action 11 som har fokus på analyser 
av BEPS og effekter av BEPS tiltak (OECD 2015b).  

Skatteetatens manntall over multinasjonale 
selskaper i Norge 

Det finnes flere måter å definere multinasjonale selskaper 
på. I dette arbeidet definerer vi fire grupper av selskaper 
som multinasjonale:

• Selskaper i Norge hvor en utenlandsk aksjonær eier 
mer enn 50 prosent 

• Selskaper i Norge som har minst ett datterselskap i 
utlandet som de kontrollerer mer enn 50 prosent av

• Norske selskaper med filial i utlandet

• Filialer av utenlandske selskaper i Norge

Dersom et selskap i et konsern klassifiseres som 
multinasjonalt, klassifiserer vi hele konsernet som 
multinasjonalt. 

Videre deler vi multinasjonale selskaper i norsk-
kontrollerte og utenlandskontrollerte. Selskaper som er 
eid med mer enn 50 prosent av en utenlandsk aksjonær 
og filialer av utenlandske selskaper i Norge kategoriserer 

vi som utenlandskontrollerte multinasjonale selskaper, 
uansett om de har datterselskaper eller filialer i utlandet. 
Norskkontrollerte selskaper med datterselskaper eller 
filialer i utlandet, definerer vi som norskkontrollerte multi-
nasjonale selskaper. Selskaper som ikke blir klassifisert som 
multinasjonale kaller vi for nasjonale.

Manntallet inneholder aksjeselskaper, allmennaksje-
selskaper og filialer, uavhengig av selskapenes størrelse. 
Resultatene som presenteres i denne artikkelen gjelder for 
inntekståret 2016.

Multinasjonale selskaper betaler mer enn 
halvparten av all selskapsskatt

Resultatene av vårt kartleggingsarbeid viser at det i 2016 var 
29 600 multinasjonale selskaper i Norge, noe som utgjorde 
9 prosent av det totale antallet selskaper. 13 800 av de 
var utenlandskontrollerte, og 15 800 var norskkontrollerte 
multinasjonale selskaper.

De multinasjonale selskapene hadde 50 milliarder 
kroner i utliknet skatt, det utgjør omtrent 60 prosent av all 
skatt for selskaper i Norge. I denne sammenheng ser vi 
bort fra petroleumsskatt. Norskkontrollerte multinasjonale 
selskaper bidro med 33 milliarder norske kroner, mens 
utenlandskontrollerte multinasjonale selskaper betalte 17 
milliarder norske kroner. 

Noen få multinasjonale selskaper er svært viktige for 
skatteinntektene
Hvis man rangerer de multinasjonale selskapene i vårt 
manntall etter hvor mye de betaler i selskapsskatt, viser 

tallene at de 100 selskapene som betaler mest er ansvarlige 
for 70 prosent av all selskapsskatt som multinasjonale 
selskaper betaler i Norge. Det utgjør rundt 34 milliarder 
kroner. For de 100 nasjonale selskapene som betaler 
mest selskapsskatt, er denne andelen kun 20 prosent, 
noe som utgjør rundt 6,5 milliarder kroner. At manntallet 
inneholder noen svært store virksomheter som betaler mye 
selskapsskatt, betyr at små endringer i manntallet, eller små 
endringer i aktiviteten til de største selskapene, kan føre til 
store endringer i samlet utliknet selskapsskatt for denne 
gruppen fra år til år.

Samtidig ser vi at vi mange selskaper i Norge, både 
nasjonale og multinasjonale, ikke betaler skatt. Andelen av 
de som ikke betaler skatt blant multinasjonale er noe høyere 
enn blant nasjonale, på 69 mot 62 prosent.

Multinasjonale selskapers bidrag til 
merverdiavgiftsprovenyet

Merverdiavgift er en generell omsetningsavgift på forbruk av 
varer og tjenester. Det er virksomhetene som er ansvarlige 
for å kreve inn og betale merverdiavgift til staten. Inntektene 
fra merverdiavgift var 266 milliarder kroner i 2016 og utgjorde 
24 prosent av de samlede skatte- og avgiftsinntektene det 
året. Dette tallet inkluderer merverdiavgift ved import som i 
2016 ble betalt til Tolletaten. 

Ved fordeling av merverdiavgift mellom nasjonale 
og multinasjonale selskaper har vi tatt hensyn til at 
flere virksomheter kan være felles registrert og betale 
merverdiavgift sammen. Multinasjonale virksomheter bidro 
i 2016 med 127 milliarder kroner i følge vår klassifisering. 
Det utgjorde 47 prosent av den totale inntekten fra 
merverdiavgift.

Multinasjonale selskaper og arbeidsgiveravgift

Alle arbeidsgivere, både i privat og offentlig sektor, plikter 
å betale arbeidsgiveravgift av lønnskostnader og andre 
avgiftspliktige ytelser. Arbeidsgiveravgift er en viktig del av 
statens samlede inntekter, og utgjorde i 2016 15 prosent av 
samlet skatte- og avgiftsproveny, det vil si 162 milliarder av 
totalt 1100 milliarder. 

Samlet proveny på arbeidsgiveravgift for arbeidsgivere 
som var aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper eller filialer 
i 2016, var på 107 milliarder. Av dette sto de multinasjonale 
virksomhetene for 64 milliarder, noe som tilsvarer 60 prosent 
av det samlede provenyet i denne gruppen. Virksomhetene 
som var nasjonale sto for 43 milliarder i arbeidsgiveravgift, 
noe som tilsvarer 40 prosent av provenyet.

Multinasjonale selskaper betaler skatt, men 
betaler de riktig skatt?

Multinasjonale selskaper utgjør i følge vår klassifisering 9 
prosent av alle selskaper i Norge, men betaler en betydelig del 
av total selskapsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift i 
Norge. 

Spørsmålet om de betaler sin rettmessige andel av 
skatter i Norge er vanskeligere å besvare. Fra media 
og Skatteetatens kontrollvirksomhet vet vi at enkelte 
multinasjonale selskaper driver med overskuddsflytting for å 
unngå eller unndra skatt i Norge. I tillegg finnes det noen få 
empiriske studier om overskuddsflytting blant multinasjonale 
selskaper basert på norske data (Bakke, Hopland og Møen 
2016, Langli og Saudagaran 2004). Disse studiene har som 
mål å finne ut om det foregår systematisk, skattemotivert 
overskuddsflytting blant multinasjonale selskaper i Norge. 
Dette gjør de blant annet ved å sammenlikne lønnsomhet 
mellom nasjonale og multinasjonale selskaper. Resultatene 
fra disse studiene tyder på at det foregår overskuddsflytting 
blant multinasjonale selskaper, også i Norge. 

Skatteetatens manntall av multinasjonale selskaper gir 
muligheter til å gjennomføre nye analyser av omfanget av 
BEPS, i tillegg til analyser av effekter av BEPS-tiltak i Norge. 
På den måten får Skatteetaten en bedre oversikt over 
omfang av overskuddsflytting og følger opp anbefalingene 
fra OECD.

Figur 1. Utliknet skatt for selskaper: Nasjonale vs. multinasjonale selskaper i Norge, 2016
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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.



Magnus Næss Andresen, 
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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

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

140 000

120 000

Formue Inntekt Fradrag Gjeld

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

2013 2014 2015 2016 2017

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Sverige Spania Danmark USA Storbritania

18 19Analysenytt 02I2018 Analysenytt 02I2018 

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. 
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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 

Foto: gettyimages.no
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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.

Foto: gettyimages.no
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Kampen mot arbeidslivskriminalitet 
– på rett vei, men flere må på banen 

Arbeidslivskriminalitet er et samfunnsproblem som har 
vært et høyt prioritert satsingsområde for Skatteetaten de 
siste årene. Vi forsøker gjennom analyser, effektmålinger 
og spørreundersøkelser å følge med på om innsatsen vår 
bidrar til å redusere arbeidslivskriminaliteten. Skatteetatens 
spørreundersøkelser i næringslivet, bygg- og anleggsbransjen 
og befolkningen gir indikasjoner på at utviklingen går i 
riktig retning, men viser samtidig at det fortsatt er en del 
utfordringer i de mest utsatte næringene. Kan Skatteetaten 
bekjempe arbeidslivkriminalitet på en bedre måte, og bør 
næringslivet og forbrukerne også ta et større ansvar?

Regjeringens strategi for forebygging og bekjempelse av 
arbeidslivskriminalitet (2017) definerer dette som: 

”Handlinger som bryter med norske lover om 
lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og 
avgifter, som gjerne er utført organisert, og 
som minimaliserer produksjonskostnadene, 
utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse-
vridende og undergraver samfunnsstrukturen.” 

Arbeidslivskriminalitet i form av skatte- og avgifts-
unndragelser ble for 2015 anslått til å utgjøre mellom 12 og 
60 milliarder kroner (Samfunnsøkonomisk analyse 2017). 
Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til disse tallene 
ettersom det er utfordrende å estimere omfanget av et 
sammensatt og ofte skjult fenomen.

For å nå målet om å redusere arbeidslivskriminalitet, 
kreves det samarbeid mellom ulike sektorer og etater. Siden 
regjeringen la frem sin strategi mot arbeidslivskriminalitet 
i 2015, har innsatsen blitt styrket på flere områder. 
Regjeringen (2017) legger vekt på en bred og felles innsats 
fra partene i arbeidslivet. Økt koordinering og styrket 
informasjonsflyt mellom offentlige etater skal bidra til mer 
samlet forebygging og bekjempelse. Det er etablert et 
tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet ved siden 
av innsatsen i den enkelte etat. De fire samarbeidende 
etatene er NAV, Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten. 
I styringsdokumentene til etatene gis det en rekke felles 
føringer som styrer innsatsen og prioriteringene for 
samarbeidet. I tillegg er det opprettet sju tverretatlige 
sentre hvor etatene er samlokalisert og arbeider koordinert 
for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. 

Skatteetaten har lagt ned betydelige ressurser for å 
bekjempe arbeidslivskriminalitet. Bygg- og anleggsbransjen, 
og først og fremst den delen som vi omtaler som 
”proffmarkedet”, har vært den prioriterte målgruppen for 
Skatteetatens innsats. Proffmarkedet omfatter tjenester 

som kjøpes av andre virksomheter, mens privatmarkedet 
omfatter tjenester som kjøpes av privatpersoner. Bakgrunnen 
for prioriteringen av bygg- og anleggsbransjen var at våre 
erfaringer fra kontrollvirksomheten viste større risiko for 
arbeidslivskriminalitet der sammenliknet med andre bransjer. 
Proffmarkedet ble ansett som som viktig å prioritere fordi 
den kriminelle aktiviteten der gjerne er organisert, oppdrag 
blir gjennomført gjennom flere ledd, det er økt risiko for 
utnyttelse av arbeidstakere og det er større mulighetsrom 
gjennom mer avanserte og komplekse selskapsstrukturer.

Skatteetatens innsats mot arbeidslivskriminalitet 
skal være kunnskapsbasert og støttes opp med 
analyser av omfang, evalueringer, effektmålinger og 
spørreundersøkelser. I denne artikkelen ser vi på om 
utviklingen går i riktig retning og diskuterer hva mer 
som må til for å bekjempe arbeidslivskriminaliteten. For 
å belyse utviklingen presenterer vi resultater fra tre 
spørreundersøkelser som Skatteetaten gjennomfører i 
henholdsvis næringslivet, bygg- og anleggsbransjen og 
befolkningen:

• Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, 
rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO)

• Undersøkelse i bygg- og anleggsbransjen, 
proffmarkedet (BA-proff) 

• Undersøkelsen om svart arbeid

Se faktaboks for en nærmere beskrivelse av undersøkelsene.

Virker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet?

Resultatene fra de tre spørreundersøkelsene i næringslivet, 
bygg- og anleggsbransjen og befolkningen forteller oss hvilke 
oppfatninger disse gruppene har om forhold som er relevante 
for arbeidslivskriminalitet, og om disse oppfatningene er 

Foto: gettyimages.no

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, 
rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) 
Spørreundersøkelsen er rettet mot et representativt 
utvalg av norske virksomheter, og undersøker 
holdninger til etterlevelse av skatt- og avgiftsregelverket 
og oppfatninger av skattemyndighetenes innsats. 
Spørreundersøkelsen er gjennomført som telefonintervju 
i 2016, 2017 og 2018. Relevant for arbeidslivskriminalitet 
er vurderinger av blant annet holdninger til unndragelser 
og bransjeforhold. 

Undersøkelse i bygg- og anleggsbransjen, 
”proffmarkedet” (BA-proff)
Spørreundersøkelsen er rettet mot et representativt 
utvalg virksomheter innenfor bygg og anlegg som 
først og fremst har andre virksomheter som kunder. 
Undersøkelsen kartlegger endringer i bransjens egen 
oppfatning av arbeidslivskriminalitet og er gjennomført 
som telefonintervju i 2015, 2016, 2017 og 2018.

Undersøkelsen om svart arbeid
Spørreundersøkelsen er rettet mot et representativt 
utvalg av befolkningen og undersøker omfanget, 
kjøpsmotivene og framtidsutsiktene for kjøp av svart 
arbeid. Spørreundersøkelsen er gjennomført som 
telefonintervju i 2006, og via web i 2009, 2011, 2014, 
2016 og 2017. Arbeidslivskriminalitet vurderes gjennom 
ulike spørsmål relatert til svart arbeid.
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i endring. Til tross for at dette ikke direkte kan knyttes til 
innsatsen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, kan det 
vise om utviklingen går i ønsket retning.

Tydelig nedgang i oppfatningen av utbredelse
Undersøkelsen i bygg- og anleggsbransjen (BA-proff) måler 
denne bransjens oppfatninger av arbeidslivskriminalitet, og 
er rettet mot «proffmarkedet». Kun de virksomhetene som 
oppgir at de først og fremst har andre virksomheter som 
kunder er med. Undersøkelsen gir med andre ord nyttige 
tilbakemeldinger på innsatsen i det som er Skatteetatens 
hovedmålgruppe for arbeidslivskriminalitetssatsingen.

Figur 1 viser andelen i BA-proff som oppgir at 
arbeidslivskriminalitet, og ulike former for regelbrudd relatert 
til arbeidslivskriminalitet, er ganske vanlig eller svært vanlig 
i deres bransje. Både for arbeidslivskriminalitet generelt, 
og for samtlige av de ulike regelbruddene, har det vært en 
tydelig nedgang fra 2015–2018. Endringene fra 2015 til 2018 
er statistisk signifikant for alle typer regelbrudd. Det vil si at 
det er svært lite sannsynlig at de observerte endringene er 
oppstått tilfeldig. På den annen side kan det hevdes at det er 
en for stor andel som fortsatt mener at arbeidslivskriminalitet 
er vanlig i sin bransje.

Økt oppdagelsesrisiko i bygg- og anleggsbransjen
Spørsmål om hvor stor den opplevde sannsynligheten er for 
at skattemyndighetene oppdager unndragelser i bransjen 
blir stilt gjennom SERO, som er representativ for hele 
næringslivet. Det er mer vanlig å oppgi liten sannsynlighet for 
å bli oppdaget i bygg- og anleggsbransjen enn i næringslivet 
totalt, med 30 mot 23 prosent i 2018. Andelen som opplever 
liten sjanse for å bli oppdaget har imidlertid gått ned med 

seks prosentpoeng i bygg- og anleggsbransjen fra 2016 til 
2018, som er en statistisk sikker utvikling. Tilsvarende har 
andelen som opplever stor sjanse for å bli oppdaget økt, fra 
54 prosent i 2016 til 65 prosent i 2018. Det er interessant 
å merke seg at oppfatningen om oppdagelsesrisiko har 
endret seg i bygg- og anleggsbransjen i samme periode som 
satsingen mot arbeidslivskriminalitet kom i gang. Hvorvidt 
dette har en direkte sammenheng, eller om utviklingen de 
siste årene er del av en større trend, kan vi ikke vite noe 
sikkert om.

Flere opplever at offentlige kontrolletater stopper de 
som begår arbeidslivskriminalitet
Byggebransjens syn på offentlige kontrolletaters innsats 
har endret seg de siste årene. I figur 2 viser vi utviklingen for 
hvor mange som i stor grad mener offentlige kontrolletater 
er synlige på arbeidsplassene, fører effektiv kontroll 
og stopper de som driver arbeidslivskriminalitet. Fra 
2015 til 2018 har andelen i byggebransjen som mener 
kontrolletatene i stor grad oppnår dette økt med fem 
prosentpoeng. Disse endringene er statistisk sikre, og det 
har også vært en tilsvarende nedgang i andelen som oppgir 
i liten grad. Samtidig som vi ser at det har vært en positiv 
utvikling, er det verdt å merke seg at det er rundt 20 prosent 
som oppgir at de i stor grad merker kontrolletatenes innsats 
for de tre spørsmålene i figur 2. Dette kan fremstå som 
en relativt lav andel, og kanskje er det mer å gå på med 
tanke på å bedre disse oppfatningene. Tilstedeværelsen av 
kontrolletatenes innsats bør imidlertid være målrettet slik 
at alle virksomheter ikke nødvendigvis legger merke til den, 
dersom de driver seriøst. Det er derfor vanskelig å vite på 
hvilket nivå denne andelen ideelt sett bør ligge

Færre forbrukere handler svarte tjenester
I SERO 2018 oppga 24 prosent av alle virksomhetene at 
de har kunder i både proff- og privatmarkedet. For bygg og 
anlegg er denne andelen 42 prosent. Det kan derfor være 
relevant å se proff- og privatmarkedet i sammenheng.

Svart arbeid er fortsatt blant de vanligste formene for 
arbeidslivskriminalitet (NTAES 2017). I figur 1 ser vi at bygg- 
og anleggsbransjen vurderer svart arbeid, på lik linje med 
andre former for arbeidslivskriminalitet, som mindre vanlig 
i sin bransje i 2018, enn i 2015. Undersøkelsen om svart 
arbeid i befolkningen belyser omfanget, kjøpsmotivene og 
framtidsutsiktene for kjøp av svart arbeid. Undersøkelsen 
viser en nedgang i kjøp av svart arbeidskraft de siste årene. 
Ti prosent oppgir at de har kjøpt svart arbeid i 2018, dette 
er ned fire prosentpoeng fra samme undersøkelse i 2016 
og en halvering i forhold til 2011. Blant de som ikke har kjøpt 
svart arbeid, er det 9 prosent som har vurdert å gjøre det. 
Andelen som har vurdert å kjøpe svart har gått ned hver 
måling siden 2009, fra hele 20 prosent i 2009 til 9 prosent 
i 2018. Alt i alt tyder disse resultatene på at svart arbeid er 
redusert både i proff- og privatmarkedet de siste årene.

Fortsatt store utfordringer i bygg- og 
anleggsbransjen

Til tross for at virksomheter i bygg- og anleggsbransjen 
har inntrykk av at arbeidslivskriminalitet er mindre vanlig, 
opplever økt oppdagelsesrisiko og at kontrolletatene er 
mer synlige og stopper de som driver arbeidslivskriminalitet, 
viser SERO at bransjen fortsatt skiller seg negativt ut på 
spørsmål om konkurranseforhold og muligheter for å unndra. 
I SERO 2018 var det 64 prosent i bygg- og anleggsbransjen 

som oppga at de ofte må konkurrere mot virksomheter som 
driver svart eller på annen måte unndrar skatter og avgifter. 
Tilsvarende andel for næringslivet totalt var 33 prosent. 
Bygg- og anleggsbransjen er også den som i størst grad 
oppgir at det ikke er vanskelig å unndra i bransjen, med 25 
prosent mot 11 prosent i næringslivet totalt.

Særlig arbeidsintensive bransjer er utsatt
Ser vi nærmere på et mer detaljert bransjenivå, ser vi 
imidlertid at utfordringene er fordelt på flere arbeidsintensive 
bransjer. Figur 3 viser andelen som oppgir at de er enige 
i at de ofte må konkurrere mot virksomheter som driver 
svart eller på annen måte unndrar skatter og avgifter. Det 
er i stor grad de samme bransjene som fra år til år er mest 
enige i denne påstanden. Maler- og beleggbransjen omfatter 
ferdiggjøring av bygninger som malerarbeid, gulvlegging og 
tapetsering. Denne bransjen peker seg ut som den bransjen 
med størst utfordringer knyttet til konkurranseforhold. 
Sammen med snekkerarbeid og oppføring av bygninger, 
skiller også transportbransjen seg i stor grad negativt ut, 
både for godstransport og for passasjertransport. 

Undersøkelsen om svart arbeid i befolkningen fra 2018 
viste også at maler- og snekkertjenester, i tillegg til renhold, 
er de tjenestene som i størst grad blir kjøpt svart. Samme 
undersøkelse fra 2016 viste også at en stor andel kjøpte 
transporttjenester svart, både persontransport og flytting- 
og varetransport. Sistnevnte funn var imidlertid ikke like 
tydelig i undersøkelsen om svart arbeid i 2018.

Felles for disse bransjene er at det er arbeidsintensive 
bransjer som har lave oppstartskostnader, mange tilbydere, 
lett tilgang på arbeidskraft og innslag av ufaglærte. Dette, 

Figur 2. BA-proff: «I hvilken grad opplever din virksomhet at offentlige kontrolletater …?», andel som har oppgitt «i stor grad» eller «i svært stor grad», 
2015–2018 

Figur 1. BA-proff: «Hvor vanlig eller uvanlig tror du følgende er i din bransje...?», andel som har oppgitt «ganske vanlig» eller «svært vanlig», 2015–2018 
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sammen med uoversiktlige ansettelsesforhold og innslag av 
underleverandører, kan gi grobunn for arbeidslivskriminalitet.

Vi må forebygge og bekjempe 
arbeidslivskriminaliteten sammen med 
næringene og forbrukerne

Skatteetaten har lagt ned betydelige ressurser i å 
forebygge, forhindre og oppdage arbeidslivskriminalitet. 
Innenfor kontroll og oppfølging har Skatteetaten brukt 
25 prosent av sine kontrollressurser mot næring for å 
avsløre og sanksjonere arbeidslivskriminalitet. De siste 
årene har Skatteetatens kontrollvirksomhet hvert år 
etterberegnet om lag 400 millioner skattekroner knyttet 
til arbeidslivskriminalitet (Skatteetaten 2017). Potensialet 
for større ressursbruk innenfor kontroll er derfor trolig 
begrenset, ettersom ytterligere innsats kan gå utover andre 
viktige områder. Likevel kan det være et potensial for å bruke 
kontrollressursene mer effektivt og treffsikkert mot de som 
driver den mest alvorlige arbeidslivskriminaliteten. 

Skatteetaten og andre offentlige etater kan ikke bekjempe 
arbeidslivskriminalitet alene. I regjeringens strategi legges det 
også vekt på kunnskapsbygging, informasjon og strukturelle 
tiltak for å redusere mulighetene for arbeidslivskriminalitet 
og krympe handlingsrommet til kriminelle. Det er derfor 
viktig å mobilisere forbrukere, innkjøpere og næringene til å 
forebygge og forhindre arbeidslivskriminalitet. 

Styrke forbrukere og innkjøperes evne og vilje til å ta 
informerte valg
Næringslivet og forbrukere kan bidra til å redusere 
handlingsrommet for kriminalitet i arbeidslivet ved å ikke 
kjøpe varer og tjenester fra useriøse aktører. Ansvarliggjøring 
av næringslivet og forbrukere er derfor viktig for å forebygge 
at kriminelle eller useriøse aktører får oppdrag. I tillegg til at 
de må ønske å handle lovlydig, er det viktig at de blir satt i 
stand til å kunne ta informerte valg slik at de kan kjøpe varer 
og tjenester fra lovlydige aktører. 

Et eksempel på et tiltak som gjør næringslivet bedre i 
stand til å ta informerte valg, er samarbeidsavtalene som 
Skatteetaten har inngått med store utbyggere. Gjennom disse 
avtalene gir Skatteetaten informasjon fra våre registre om 
leverandører og underleverandører til utbyggere. Utbyggere 
kan på bakgrunn av dette avgjøre hvilke virksomheter de 
skal inngå avtale med. Skatteetaten og utbyggerne følger 
opp prosjekter ved eventuelle avvik, og Skatteetaten 
gjennomfører også enkle byggeplasskontroller. 

Skatteetaten har også tiltak rettet mot privatmarkedet, 
som skal bedre forbrukeres holdninger og øke deres 
innkjøpskompetanse. Tiltaket Tettpå: kontakter privat-
personer som har levert byggesøknad eller kjøpt bolig for 
å informere og veilede om hvordan de kan undersøke om 
håndverkere de vurderer å bruke er seriøse. Tema de tar 
opp, som det er viktig at forbrukere har kjennskap til, er 
tilgjengelige næringslivsdata, referanser, kontrakter, faktura 
og HMS-kort.

Figur 3. SERO: «Min virksomhet må ofte konkurrere mot bedrifter som har et lavere kostnadsnivå fordi de driver svart eller på annen måte unndrar 
skatter og avgifter», andel som har oppgitt «helt enig» eller «ganske enig», totalt og for de mest enige bransjene i løpet av perioden 2016–2018

Åpne næringslivsdata
I dag er det krevende for forbrukere og virksomheter å finne 
ut hvilke tilbydere som er seriøse og følger regelverket. I 
SERO 2018 svarte 32 prosent av næringslivet at det er 
vanskelig å finne ut om leverandører virksomheten kjøper 
tjenester av, opererer hvitt. Hvis Skatteetaten hadde 
hatt adgang til å dele relevante opplysninger vi har om 
virksomheter, kunne det vært enklere for oppdragsgivere 
og forbrukere å velge bort de useriøse. Ved å gi tilgang til 
informasjon om leverandører følger sine forpliktelser når det 
gjelder registrering, levering og betaling av skatt- og avgift, 
og om de har nødvendige godkjenninger eller tillatelser, ville 
det være lettere å velge bort de som ikke overholder lover 
og regler.

Flere må på banen

Resultatene fra spørreundersøkelsene viser at utviklingen 
har gått i riktig retning på en del områder, men også at 
det gjenstår en del utfordringer. Det er en risiko for at 
arbeidslivskriminaliteten blomstrer opp hvis Skatteetaten 
reduserer sin innsats. Utfordringene er imidlertid fortsatt 
for store til å løses med kontroll og tilsyn alene. I tillegg til 
å få på plass strukturelle tiltak, er det behov for at partene 
i arbeidslivet og næringene selv tar større ansvar for å 
forhindre arbeidslivskriminalitet. Regjeringen legger vekt 
på at ansvaret for arbeidet mot arbeidslivskriminalitet også 
ligger på partene i arbeidslivet. Bedriftene må i tillegg ta sin 
del av ansvaret med hensyn til lønn, arbeidsvilkår, innkjøp, 
innleie av arbeidstakere og innrapportering av korrekte 
opplysninger til myndighetene. Forbrukerne må ta et ansvar 
gjennom å ta informerte valg ved kjøp av varer og tjenester, 
noe Skatteetaten skal være med å legge til rette for.

Det er også en rekke eksterne faktorer som påvirker 
omfanget av arbeidslivskriminalitet, som for eksempel 
omfanget av arbeidsinnvandring og arbeidsmobilitet mellom 
bransjer. Konjunkturendringer og endringer i ledighetsraten 
virker også inn. Men hvordan og i hvor stor grad de påvirker 
omfanget og utviklingen i arbeidslivskriminaliteten, vet 
vi ikke nok om per i dag. Det er derfor behov for mer 
kunnskapsbygging om eksterne faktorer, ulike bransjer 
og ulike sektorer. Skatteetaten har fremmet et forslag om 
at det bør opprettes et nytt, stort og sektorovergripende 
forskningsprogram for å adressere regjeringens mål 
om å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. 
Det vil bidra til økt kunnskapsgrunnlag for innsats og 
prioritering i regjeringens og etatenes arbeid for å redusere 
arbeidslivskriminaliteten i Norge.
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