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Skatteetatens analysenytt er skrevet for både medarbeidere i Skatteetaten og eksterne lesere fra så vel 
offentlige etater som næringsliv og privatpersoner. Analysenytt belyser derfor ulike temaer som både 
er viktige for Skatteetaten og som antas å ha interesse for eksterne lesere. I denne utgaven kan du 
blant annet lese om tiltak som skal bedre servicen overfor skattyterne og samtidig bidra til skattyteres 
etterlevelse av skatte- og avgiftsregelverket.

Skatteetaten ønsker økt kunnskap om skatteunndragelser, effekter av ulike virkemidler og hva 
som påvirker skattyternes etterlevelse. Dette er bakgrunnen for at Skatteetaten etablerte et eget 
landsdekkende analyseteam i 2010, og at det senere er etablert et forprosjekt for samarbeid mellom 
Norges Handelshøyskole og Skatteetaten. I denne utgaven av Analysenytt kan du også lese mer om dette 
forprosjektet. 

Artikkelforfatterne tilhører primært Skatteetatens analyseteam, og redaksjonen ønsker å takke samtlige 
bidragsytere. 

Redaksjonen

Kjære leser! 
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Hvert år etableres mer enn 40 000 nye virksomheter. For både de næringsdrivende og Skatteetaten er 
det av stor betydning at de nyetablerte så raskt som mulig er i stand til å handle i tråd med skatte- og 
avgiftsregelverket. Skatteetaten jobber derfor målrettet med å finne tiltak som kan hjelpe de nyetablerte 
til å etterleve fra dag én. For å finne frem til de rette tiltakene, er det nødvendig med flere analyser. I 
denne artikkelen presenterer Skatteetatens analyseteam hovedfunnene fra en kartlegging av hvilke feil 
nye næringsdrivende gjør. 

Utgangspunktet for kartleggingen var alle nyregistrerte enkeltpersonforetak, private aksjeselskap (AS) 
og norske avdelinger av utenlandske foretak (NUF) som ble opprettet i 2009, og som fortsatt stod som 
aktive i Enhetsregisteret i september 2011. De utgjorde til sammen 42 600 virksomheter: 4 300 NUF,  
12 000 AS og 26 300 enkeltpersonforetak. 

Vi har sett på etterlevelsen deres i etableringsåret 2009 og det etterfølgende året, og kartlagt feil knyttet 
til:

• Likningsområdet (levering av selvangivelse og næringsoppgave, betaling av forskudds- og restskatt)
• Merverdiavgiftsområdet (dokumentasjon ved registrering, levering av omsetningsoppgaver og 

betaling)
• Spesielle forpliktelser for AS og NUF (registrering i Foretaksregistret, levering av årsregnskap og bruk  

av revisor)
• Arbeidsgivers forpliktelser (betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, levering av lønns- og 

trekkoppgave)

De fleste nyetablerte etterlever sine forpliktelser

Kartleggingen viser at de fleste nyetablerte etterlever sine forpliktelser på skatte- og avgiftsområdet. 
Mer enn halvparten har gjort færre enn 2 feil. NUF skiller seg negativt ut. Alle NUF har gjort minst én feil, 
og andelen med 5 eller flere feil, er mye større blant NUF enn blant AS og enkeltpersonforetak. 

Figur 1 (til venstre) Andel nyetablerte næringsdrivende 2009, etter antall feil de har gjort

Figur 2 (til høyre) Antall nyetablerte næringsdrivende, etter antall feil de har gjort og etter enhetstype

0 5 10 15 20 25 30 

 AS 

ENK 

NUF 

Ingen feil 

1 til 2 feil 

3 til 4 feil 

5 el flere 

N=42 600 

Ingen feil 
9 % 

1-2 feil 
49 % 

3-4 feil 
25 % 

5 eller 
flere feil 

17 % 

N=42 600 

 Kilde: Skatteetaten

De fleste leverer selvangivelsen – men bare halvparten leverer næringsoppgaven 

Alle næringsdrivende skal levere en selvangivelse hvert år. I analysen har vi kun sett på de som leverte 
selvangivelsen elektronisk. Eventuelle papirinnleveringer kommer i tillegg.

Nye næringsdrivende: Hvilke feil gjør de?
Av Majken Thorsager og Siv Svenkerud

En kartlegging av hvilke feil nyetablerte næringsdrivende gjør på skatte- og avgiftsområdet, viser at 
over halvparten gjør få feil. Likevel utløser alle feilene årlig 76 000 oppfølgingssaker i Skatteetaten. 
Det betyr at etaten og de nyetablerte har noe å vinne på at antallet feil går ned.   
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Det var 92 prosent av de nyetablerte som leverte selvangivelsen elektronisk det første året. De fleste har 
også levert selvangivelsen for inntektsåret 2010. Fordelingen var omtrent den samme som for 2009. 

Figur 3 (til venstre) Andel nyetablerte næringsdrivende 2009, etter om de har levert selvangivelsen for inntektsåret 2009 elektronisk

Figur 4 (til høyre) Antall nyetablerte næringsdrivende 2009, etter om de har levert selvangivelsen for 2009 elektronisk og etter enhetstype

0 5 10 15 20 25 30 

ENK 

 AS 

NUF 

Levert 
elektronisk 
selvangivel
sen 

N=42 600 

Ikke levert
selvangivelse
elektronisk

Ikke 
levert 
elek-

tronisk 
8 % 

N=42 600 

Levert selvangivelsen
elektronisk - 92%

Kilde: Skatteetaten

Flest NUF som ikke leverte selvangivelsen 
Over halvparten av NUF leverte ikke selvangivelsen for inntekståret 2009. Tilsvarende andel for AS var 5 
prosent, og 1 prosent for enkeltpersonforetakene.  

Få virksomheter fikk forsinkelsesavgift og tilleggsskatt
Hvis virksomhetene har levert selvangivelsen for sent, kan de bli ilagt forsinkelsesavgift. Henholdsvis 5 
og 7 prosent av de nyetablerte ble ilagt forsinkelsesavgift for inntektsåret 2009 og 2010. 

Det var bare 1 prosent av de nyetablerte som ble ilagt tilleggsskatt på grunn av mangelfulle eller feilaktige 
opplysninger knyttet til selvangivelsen. Det gjelder både for inntektsåret 2009 og året etter.

Hvis virksomhetene ikke leverer selvangivelsen, blir de skjønnsliknet. Henholdsvis 4 og 7 prosent av de 
nyetablerte ble skjønnsliknet for inntektsårene 2009 og 2010 fordi de ikke leverte selvangivelse. 

Omtrent halvparten leverte ikke næringsoppgaven
Alle AS og NUF skal hvert år levere næringsoppgaven. Også personlig næringsdrivende med 
enkeltpersonforetak skal som hovedregel levere denne oppgaven. I analysen har vi kun sett på de som 
leverer næringsoppgaven elektronisk. Eventuelle papirinnleveringer kommer i tillegg. 

Over halvparten av de nyetablerte virksomhetene fra 2009 leverte ikke næringsoppgaven elektronisk for 
inntektsåret 2009.

Figur 5 (til venstre) Andel nyetablerte næringsdrivende 2009, etter om de har levert næringsoppgaven for 2009 elektronisk

Figur 6 (til høyre) Antall nyetablerte næringsdrivende 2009, etter om de har levert næringsoppgaven for 2009 elektronisk, og etter enhetstype

0 10 20 30 

ENK 

 AS 

NUF 

Levert 
næringsoppgaven 
Ikke levert 

N=42 600 

Levert 
nærings-
oppgaven 

51 % 

Ikke levert 
49 % 

N=42 600 

Kilde: Skatteetaten 7



Det var en stor andel NUF og enkeltpersonforetak som ikke leverte næringsoppgaven for 2009 – 
henholdsvis 62 prosent og 70 prosent. Tilsvarende var det kun 5 prosent av aksjeselskapene som ikke 
leverte næringsoppgaven for 2009.

Andelen som ikke leverte næringsoppgaven for inntekståret 2010 var omtrent som for 2009. 

Omtrent 40 prosent av de nyetablerte betaler for sent
Noen av de nyetablerte har også plikt til å betale forskuddsskatt. 16 prosent av de nyetablerte fikk 
utskrevet forskuddsskatt i 2009. I 2010 var andelen økt til 18 prosent. Det var mange som ikke betalte i 
tide. Det gjaldt henholdsvis 41 og 43 prosent. 

Om lag en tredjedel av de nyetablerte fikk utlignet restskatt for inntekståret 2009. Litt under halvparten 
betalte for sent minst én gang, og 8 prosent hadde ikke betalt hele eller deler av beløpet per september 
2011.

Mange feil knyttet til merverdiavgift

Over halvparten av de nyetablerte fra 2009 var registrert i merverdiavgiftsregisteret da vi foretok 
kartleggingen. De har forpliktelser knyttet til registrering, levering av omsetningsoppgave og betaling 
av merverdiavgift (MVA). 

60 prosent manglet dokumentasjon på omsetning ved registrering
Det var cirka 14 000 virksomheter (60 prosent) som ikke hadde lagt ved tilstrekkelig dokumentasjon 
på omsetning ved registrering i perioden 2009 til september 2011. De ble derfor bedt om 
tilleggsdokumentasjon. Nesten en tredjedel av disse fikk også tilsendt en purring.  

Det var særlig en stor andel enkeltpersonforetak (68 prosent) som ble anmodet om tilleggsopplysninger
fordi de manglet dokumentasjon. Tilsvarende andel for AS og NUF var 56 og 39 prosent.

Figur 7 (til venstre) Andel nyetablerte næringsdrivende 2009, som er MVA-registrert, etter om de ble bedt om tilleggsdokumentasjon ved 

registrering

Figur 8 (til høyre) Antall nyetablerte næringsdrivende 2009, som er MVA-registrert, etter om de ble bedt om tilleggsdokumentasjon og etter 

enhetstype
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Kilde: Skatteetaten

En fjerdedel av de merverdiavgiftspliktige har sendt inn omsetningsoppgaver for sent
De merverdiavgiftspliktige virksomhetene skal sende inn omsetningsoppgaver til etaten jevnlig. De 
nyetablerte har gjort en del feil i forbindelse med dette.

En fjerdedel fikk purring fra etaten fordi de minst én gang i perioden 2009 til september 2011, ikke 
leverte omsetningsoppgaven til rett tid. Av disse var halvparten enkeltpersonforetak. 
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Figur 9 (til venstre) Andel nyetablerte næringsdrivende 2009 som er MVA-registrert, etter om de har blitt purret på MVA-oppgaven. Gjelder 

perioden 2009 til september 2011

Figur 10 (til høyre) Antall nyetablerte næringsdrivende 2009 som er MVA-registrert, etter om de har blitt purret på MVA-oppgaven og etter 

enhetstype. Gjelder perioden 2009 til september 2011
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15 prosent av de merverdiavgiftspliktige fikk et skjønnsforslag for manglende levering av 
omsetningsoppgaven. Av disse fikk 12 prosent en skjønnsfastsettelse.

Fire av ti er purret for ikke å ha betalt skyldig merverdiavgift i tide 
Virksomhetene skal betale skyldig merverdiavgift. 39 prosent av de merverdiavgiftspliktige fikk purring 
fordi de minst én gang i perioden ikke betalte i tide. 

Over halvparten av de merverdiavgiftsregistrerte NUF fikk minst én gang tilsendt en purring på betaling 
av merverdiavgift. Det samme fikk en mindre andel AS (43 prosent) og enkeltpersonforetak (32 prosent).

Manglende betaling førte også til at skattekontoret avholdt minst én utleggsforretning hos 11 prosent av 
de nyetablerte merverdiavgiftspliktige virksomhetene. 2 prosent ble begjært konkurs av Skatteetaten på 
grunn av manglende innbetaling.

Figur 11 (til venstre) Andel nyetablerte næringsdrivende 2009 som er MVA-registrert, etter om de har blitt purret på betaling av 

merverdiavgift. Gjelder perioden 2009 til september 2011

Figur 12 (til høyre) Antall nyetablerte næringsdrivende 2009 som er MVA-registrert, etter om de har blitt purret på betaling av merverdiavgift 

og etter enhetstype. Gjelder perioden 2009 til september 2011
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Kilde: Skatteetaten

Spesielle forpliktelser for AS og NUF

Skal registrere seg i Foretaksregisteret og sende inn årsregnskap 
Alle AS og NUF skal registrere seg i Foretaksregisteret og sende inn årsregnskapet sitt til 
Regnskapsregisteret. Alle AS har registrert seg i Foretaksregisteret, og kun 9 prosent har ikke sendt inn 
årsregnskapet sitt. Blant NUF var det 26 prosent som ikke har registrert seg, mens 62 prosent ikke har 
sendt inn årsregnskapet.

AS skal også levere inn en aksjonærregisteroppgave hvert år. Det var kun 1 og 5 prosent som ikke leverte 
aksjonærregisteroppgaven i 2009 og 2010. 9



De fleste AS har revisor
De fleste AS skal ha revisor1. Kun 3 prosent av de AS som ble etablert i 2009, stod ikke registrert med 
revisor i september 2011. 

Få feil knyttet til arbeidsgivers rapporteringsforpliktelser

Omtrent én av ti nyregistrerte virksomheter har ansatte – de fleste er AS
Det var kun 12 prosent av de nyetablerte som var registrert med ansatte i etableringsåret. Nesten alle 
hadde 1-5 ansatte, og de fleste av disse virksomhetene var aksjeselskap.

De fleste betaler arbeidsgiveravgift eller forskuddstrekk
Virksomheter med ansatte skal beregne og betale arbeidsgiveravgift, innbetale forskuddsstrekk 
og sende inn en lønns- og trekkoppgave til Skatteetaten. Det ble gjort få feil knyttet til disse 
rapporteringsforpliktelsene. 

Det var 2 og 5 prosent som ikke betalte arbeidsgiveravgiften i 2009 og 2010. Når det gjelder forskuddstrekk, 
var det 1 og 3 prosent som ikke hadde trukket og innbetalt noe i 2009 og 2010.

8 prosent levere ikke lønns- og trekkoppgave
Blant de nyetablerte med ansatte var det 8 prosent som ikke leverte en lønns- og trekkoppgave for 
inntektsåret 2009. Det var kun 3 prosent av AS som ikke leverte en lønns- og trekkoppgave. Andelen for 
enkeltpersonforetakene var 20 prosent og for NUF 28 prosent. 

Feilene utløser 76 000 oppfølgingssaker på landsbasis 

Når næringsdrivende ikke handler i tråd med skatte- og avgiftsregelverket, krever det oppfølging av 
Skatteetaten. De forskjellige feilene krever ulike former for oppfølging. Noen innebærer lite arbeid for 
etaten, mens andre krever flere dagsverk.  

I figur 13 forsøker vi å gruppere og legge sammen feilene som er gjort på likningsområdet, 
merverdiavgiftsområdet (MVA) og arbeidsgiverområdet (AGA). 

Stolpene i midten viser hvor mange av de nyetablerte virksomhetene som oppfyller forpliktelsene sine, 
eller ikke. De tre pilboksene til høyre viser hvor mange oppfølgingssaker feilene fører til. De er inndelt 
etter hva slags type oppfølging de krever. Vi skiller mellom:

•Oppfølging på grunn av manglende innrapportering, eller innlevering av dokumentasjon 
•Feil som fører til skjønnsvurdering
•Feil som fører til purring på grunn av for sen innbetaling

Figuren viser at det totalt er 76 000 oppfølgingssaker i løpet av ett år.

1  Reglene ble endret i 2011, slik at en del AS fra 1. mai det året kunne velge bort revisor.
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Figur 13 Oppsummering av feil begått av nye næringsdrivende og hva slags saksbehandling feilene utløser hos Skatteetaten. Tidsperioden er 

ett år
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Viktig grunnlag for videre arbeid med nyetablerte

I denne artikkelen har vi presentert hovedfunnene i en kartlegging av hvilke feil nye næringsdrivende 
gjør. For å finne ut hvilke av feiltypene etaten bør prioritere å gjøre noe med, bør etaten beregne hva de 
ulike feilene koster de næringsdrivende og etaten, og hva gevinsten er ved å minske antallet feil. 

Det er ikke gitt at man alltid skal fokusere på de feilene mange gjør. Det kan være feil få gjør, som har 
så store konsekvenser for den enkelte og arbeidet til etaten, at etaten bør prioritere dem foran andre 
feiltyper. Samtidig bør etaten vurdere hva som er et akseptabelt feilnivå. Kartleggingen av feil gir et godt 
utgangspunkt for en slik kost-nytte analyse. Når etaten har vurdert hvilke feiltyper som bør få redusert 
omfang, kan en årsaksanalyse bidra til å finne de rette virkemidlene for å få ned antallet feil. 

Det er laget flere analyser om nye næringsdrivende. Skatteetatens analyseteam har blant annet sett på 
hvem som deltar på Skatteetatens gratis innføringskurs i skatt og merverdiavgift for nye næringsdrivende. 
Vi er nå i gang med en brukerevaluering av dette kurset. Det er også gjennomført gruppesamtaler med 
nyetablerte. De gir oss kunnskap om hvordan de nyetablerte opplever sine forpliktelser på skatte- og 
avgiftsområdet, og hvilke kanaler de bruker når de søker etter informasjon. Det er viktig at etaten 
ser analysene i sammenheng i det videre arbeidet med å sikre bedre etterlevelse blant nyetablerte 
næringsdrivende.
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I 2010 var det over 2,7 millioner anrop til Skatteetatens landsdekkende veiledningstjeneste på telefon 
(Skatteopplysningen). Dette gjør Skatteopplysningen til den nest mest foretrukne kanal etter internett. 
I tråd med dette har vi sett på henvendelser pr telefon ved å ta utgangspunkt i Skatteopplysningens 
loggdatabase. Vi finner paradoksalt nok at en overvekt av henvendelsene kommer fra de yngste 
aldersgruppene, som i utgangspunktet burde ha gode muligheter til å orientere seg på internett. Det 
er også et generelt svært høyt volum av henvendelser til Skatteopplysningen som skattyter kunne ha 
funnet svar på eller løst selv ved bruk av skatteetaten.no. 

Undersøkelser viser at flertallet av de som ringer Skatteopplysningen mener det både er lett å komme 
frem på telefon, og at servicen er god, samt at de får den hjelpen de trenger. Vi kan vise til fremgang med 
hensyn til brukertilfredshet for Skatteopplysningen. Skatteetatens analyseteam har kartlagt typiske 
henvendelser til Skatteopplysningen fra ulike brukergrupper, og hvilke spørsmål de stiller. Dette er 
viktig informasjon som skal brukes til å forbedre løsninger og kommunikasjon på skatteetaten.no for å 
redusere antall henvendelser i andre kanaler. 

Kilden til våre analyser er loggsystemet til Skatteopplysningen. Av drøyt 2,7 millioner anrop til 
Skatteopplysningen i 2010 ble i underkant av 2,2 millioner henvendelser besvart, og drøyt 1,5 millioner 
ble registrert på kategori i loggsystemet. Det er registrert fødselsnummer på ca. 700 000 henvendelser. 

De yngste ringer mest

Figur 1 viser kjønn og aldersfordeling for de som ringer Skatteopplysningen. Dette gjelder henvendelsene 
hvor fødselsnummer er registrert. 

Figur 1 Henvendelser til Skatteopplysningen etter alder og kjønn 2010.
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Kilde: Skatteetaten

Det er noe påfallende at det er de relativt sett yngste skattyterne som ringer mest. Disse burde i 
utgangspunktet ha gode forutsetninger for å orientere seg på nettet. For begge kjønn er det flest 
henvendelser i aldersgruppen 25 til 29 år. Antall henvendelser avtar sterkere med alder for kvinner enn  
for menn, med unntak av de over 75 år. En forklaring til at de relativt sett yngste ringer Skatte- 

Har Skatteetatens nettsider svarene?
Av Anders Berset og Anne-Kjersti Stenehjem

Skattytere kan søke informasjon og ha dialog med Skatteetaten gjennom flere kanaler som internett, 
telefon, e-post, brev og personlig oppmøte. For Skatteetaten er det et klart mål å forbedre tjenestene 
og informasjonen på internett. Rundt en tredjedel av landets skattytere sier de foretrekker å bruke 
Skatteetatens internettsider for å søke informasjon, fordi det er raskt og effektivt. Analysen viser at 
mange brukere per i dag velger andre kontaktformer enn Skatteetatens internettsider. Det innebærer 
et stort potensial for å øke bruken av etatens selvbetjeningsløsninger. For å realisere potensialet må 
man både kartlegge brukere i de ulike kanalene og barrierer knyttet til selvbetjeningsløsninger. I 
tillegg må informasjonen på skatteetaten.no forbedres og være mer brukertilpasset. 
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opplysningen er at de har sitt første arbeidsforhold, og har behov for å orientere seg i rettigheter og plikter. 
Hvis vi ser på befolkningsstatistikken, så viser den riktignok at det er færrest i de eldste aldersgruppene. 
Dersom vi legger sammen henvendelser fra alle over 70 år, opprettholdes imidlertid bildet om at det er de 
yngste som ringer relativt sett mest. 

Henvendelser til Skatteopplysningen gjennom året

Henvendelsene til Skatteopplysningen registreres på en rekke kategorier og underkategorier. Formålet 
med dette er blant annet å: 

• Få oversikt over ofte stilte spørsmål og utarbeide standardsvar
• Bruke historisk volum på henvendelser til å planlegge bemanning i perioder
• Forbedre informasjon på selvbetjeningsløsninger basert på spørsmål og tilbakemeldinger

Vi har gruppert henvendelsene til Skatteopplysningen i seks hovedkategorier. 

Figur 2 Henvendelser til Skatteopplysningen etter hovedkategori 
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Kilde: Skatteetaten

Ifølge figur 2 er de tre største kategoriene selvangivelse, skattekort og folkeregister1.  De to førstnevnte 
står for over 50 prosent av alle henvendelsene. I figur 3 har vi sett på antall henvendelser opp mot 
relevante frister, og ulike hendelser for personlige skattytere. 

Figur 3 Henvendelser til Skatteopplysningen i 2010, etter tid
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1  Kategorien annet er også relativt stor og inneholder henvendelser som er satt over fra sentralbord og spørsmål som er registrert under 

    diverse.
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Flere av hendelsene og fristene som er illustrert i figur 3 skaper et betydelig press på telefontjenesten til 
Skatteopplysningen. Nedenfor vil vi se nærmere på de mest hyppige henvendelsene, og hvem som står 
for disse. 

Forhåndsutfylt selvangivelse og frist for levering
Selvangivelse er den største kategorien i figur 2 vedrørende typer henvendelser til Skatteopplysningen. 
Det er interessant å se på perioden fra utsendelse av selvangivelse til frist for innlevering jf. figur 3. 
Denne perioden domineres naturlig nok av spørsmål knyttet til selvangivelse. 

Det er også i denne perioden mange spørsmål om beregning av skatt knyttet til den forhåndsutfylte 
selvangivelsen. De som ligger an til å få restskatt, spør om hvorfor de får restskatt, og tilsvarende spør 
de som ligger an til å få penger tilbake, om når skatteoppgjøret kommer. Det er flest henvendelser fra 
aldersgruppen 35 til 39 for begge kjønn i denne perioden. For å redusere volumet av henvendelser til 
Skatteopplysningen er det viktig at Skatteetatens internettsider er mest mulig tilpasset brukernes behov 
i denne perioden.

Mange henvendelser, men enkelt å endre skattekort på nett
Alle arbeidstakere får tilsendt skattekort i desember jf. figur 3, og i januar er det rekordmange 
henvendelser. Det er også svært mange henvendelser om skattekort i februar og mars. 

Det er de yngste aldersgruppene som henvender seg i størst grad om skattekort. Det er også en del 
blant de eldste. De eldre aldersgruppene fra 65 til 69 ringer for å få veiledning om skattekort, mens de 
yngre rundt 25 ønsker både veileding og kopi av skattekort. Henvendelsene fra de rundt 25 år kan trolig 
tilskrives første arbeidsforhold. Frikort er også en vanlig henvendelse for de yngste aldersgruppene. 

Det er grunn til å tro at det er relativt enkelt å finne informasjon og å endre skattekort på skatteetaten.
no. Med bedre veiledning på nettet bør flere finne løsning på sine spørsmål ved å benytte skatteetaten.
no. 

Én av seks spør om forhold knyttet til folkeregisteret 
Spørsmål knyttet til folkeregisteret står for om lag 17 prosent av henvendelsene til Skatteopplysningen. 
Under folkeregister er majoriteten av henvendelser registrert under faglige spørsmål, og opplysninger 
til tredjeperson. Bak disse kodene skjuler det seg spørsmål knyttet til flytting, adresser/bosted, fødsel, 
ekteskap, utland osv. 

Det er flere kvinner enn menn som ringer med spørsmål knyttet til folkeregisteret. Det er flest kvinner 
i aldersgruppene 25 til 29. Det er også et betydelig antall henvendelser fra aldersgruppen 19 år eller 
yngre. For menn kommer det flest henvendelser fra den sistnevnte aldersgruppen. 

Regelendringer kan skape mange henvendelser
Større regelendringer kan skape mange henvendelser til Skatteetaten. I 2010 ble det innført nye 
takseringsregler for boliger. Spørsmål om boligverdi utgjør 17 prosent av henvendelsene innenfor 
selvangivelse i figur 2.

Eldre menn ringer om boligverdi 
I 2010 var det over 95 000 henvendelser om boligverdi i september og oktober. Det var noe flere menn 
enn kvinner som henvendte seg om boligverdig og relativt flest i de eldste aldersgruppene. Hos begge 
kjønn kommer flest henvendelser fra aldersgruppen 60 til 64 år.

De unge lurer på når skatteoppgjøret kommer
I 2011 var det hele 65 400 henvendelser med spørsmål om når skatteoppgjøret kommer mot 19 000 
året før. Det er litt flere menn enn kvinner og i stor grad de relativt sett yngre aldersgruppene som 
spør om dette. I 2010 kom 55 prosent av disse henvendelsene i juni. I 2011 var det også klart flest slike 
henvendelser i juni, mens også et høyt trykk de etterfølgende månedene frem til og med oktober. Dette 
er eksempel på en type henvendelse og et volum som bør sees nærmere på samtidig som man kan vurdere 
om informasjon på skatteetaten.no kan tilpasses brukerne bedre gjennom året.
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Attester/utskriftet står for 10 prosent av alle henvendelsene
Rundt 10 prosent av henvendelsene til Skatteopplysningen er om attester og utskrifter. Dette gjelder 
innenfor selvangivelse gjennom ny utskrift av forhåndsutfylt selvangivelse, og innenfor folkeregister 
knyttet til bosteds- og fødselsattester samt innenfor merverdiavgift. De flest henvendelser i denne 
gruppen er utskrift av forhåndsutfylt selvangivelse. Disse kommer i noe større grad fra menn enn for 
kvinner. Nedenfor har vi illustrert dette:

Figur 4 Antall henvendelser om ny utskrift av selvangivelse etter alder og kjønn, 2011.
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Vi ser fra figur 4 at det er relativt små kjønnsforskjeller, og at denne type henvendelser når en topp for 
aldersgruppen 40-44 for begge kjønn. Skattyter kan enkelt selv skrive ut sin egen selvangivelse ved å 
logge seg inn på MinID. Det høye volumet innenfor denne kategorier kan indikere barrierer mot å bruke 
denne tjenesten.

Vi har i beskrivelsen ovenfor sett at det er et betydelig omfang av henvender til Skatteopplysningen som 
skattyter kunne ha fått svar på eller ordnet selv ved bruk av skatteetaten.no. Det er derfor et betydelig 
potensial for å redusere mange av disse henvendelsene gjennom bedre, mer tidsriktig og brukerrettet 
informasjon på skatteetaten.no. 

Det er viktig med gode og beskrivende talemeldinger på telefontjenesten til Skatteopplysningen i forkant 
av pressperioder jf. figur 3, samtidig som det er god informasjon på skatteetaten.no, slik at det er samsvar 
mellom informasjonskanalene. Det er viktig at de elektroniske tjenestene blir markedsført både gjennom 
skatteetaten.no, talemeldinger og fra veileder i Skatteopplysningen. Denne type tiltak kan øke andelen 
av brukere av de elektroniske tjenestene dersom de elektroniske tjenestene oppleves som brukervennlige.

Aktive brukere av Skatteopplysningen
Det er mange som henvender seg flere ganger til Skatteopplysningen. I 2010 var det over 121 000 
personer som henvendte seg mer enn én gang til Skatteopplysningen i løpet av kalenderåret. Av disse 
var det over 7 000 som henvendte seg fem eller flere ganger. Vi finner at de som ringer flere ganger har 
gjentatte spørsmål knytte til blant annet navn, skattekort, ekteskap, sivilstand, samt adresser/flytting. 
Aktive brukerne ringer også om skatteberegning samt for å etterlyse når skatteoppgjøret kommer. Vi har 
illustrert dette gjennom en ”aktiv bruker” i tabell 1.
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Tabell 1 Aktiv bruker: Mann på 41 år og bor i Bergen, har ringt Skatteopplysningen 51 ganger fra 2010 til 2011

Spørsmål År Måned

Når kommer skatteoppgjøret (17 henvendelser) 2010 September 
August 

Selvangivelse (13 henvendelser) 2010 September 

Skatteberegning (7 henvendelser) 2010 August og september

Enkle rettinger - til lønn til pensjon (4 henvendelser) 2010 August og september

Navn (2 henvendelser) 2010 Juli

Behandlingstider (2 henvendelser) 2010 Juli og august

Klassefastsettelse - ektefeller (2 henvendelser) 2010 Juli og august

Skattekort - tabellkort/prosentkort (1 henvendelse) 2011 September

Reprint PSA (1 henvendelse) 2011 April
Kilde: Skatteetaten

Det er noe oppsiktsvekkende at det er så mange personer som bruker Skatteopplysningen så aktivt. 
Dette kan være en indikasjon på at det ikke gjøres en god nok jobb med å veilede disse over på 
selvbetjeningsløsninger. 

Profiler og kjønnsforskjeller 

Det er viktig å finne karakteristika for de som ringer Skatteopplysningen for å målrette informasjon på 
skatteetaten.no og i andre kanaler. I arbeidet med analyse av loggdatabasen er det laget noen profiltyper 
for begge kjønn. Både kvinner og menn er typisk 28 år, og bor i eller nær en av de store byene. De mest 
vanlige henvendelsene for begge kjønn er knyttet til: 

• Skattekort 
• Selvangivelse 
• Når kommer skatteoppgjør
• Flytting, adresser og bostedsattest

Skattekort og selvangivelse ligger bak klart flest henvendelser for begge kjønn. Det er også relativt få 
forskjeller i tidspunkt for når de ringer, 11- tiden er det mest vanlige for begge kjønn. Det er imidlertid 
noen spørsmål som typisk kommer fra henholdsvis kvinner og menn.

Vi finner at kvinner i større grad enn menn henvender seg om:

• Navn
• Foreldreansvar
• Prøving av ekteskap
• Sivilstand

Menn henvender seg i større grad enn kvinner om:

• Aksjer og aksjefond
• Næringsrelaterte forhold
• Innbetaling og innfordring
• Fradrag på selvangivelsen
• Bil

16



Vi kan oppsummere kjønnsforskjellene med at kvinner i større grad enn menn henvender seg om navn, 
sivilstand/ekteskap, mens menn i større grad enn kvinner henvender seg om næringsrelaterte forhold, 
aksjer og bil. 

En utfordring med å lage profiltyper for de som kontakter Skatteopplysningen er generell kodebruk i 
loggsystemet på flere områder med betydelig volum som selvangivelse og skattekort. Dette gjør at man 
mister informasjon om relevante forskjeller innenfor samme hovedtema. Et eksempel er andre kvartal 
2011 hvor over 42 000 henvendelser er registrert under ”selvangivelse/skatteoppgjør øvrig”. Dette er 
kun ett av mange eksempel. Mye bruk av kategorier som øvrig og annet skaper utfordringer med hensyn 
på å få frem mer fakta om innholdet i spørsmålene i de ulike hovedkategoriene. Det er sentralt å arbeide 
videre med å utvikle gode og informative underkategorier slik at man får økt kunnskap om aktuelle 
spørsmål innenfor de ulike hovedkategoriene. Skatteopplysningen gjør en viktig jobb med å registrere 
henvendelser i ulike kategorier. Denne type informasjon har en rekke bruksområder som kan bidra til mer 
tidsriktig og målrettet kommunikasjon fra Skatteetaten.

Konklusjon

Det er et svært høyt volum av henvendelser til Skatteopplysningen som skattyter selv kunne løst ved å 
benytte skatteetaten.no. Det er et betydelig potensial for å redusere antall henvendelser ved å forbedre 
brukervennlighet og informasjon på skatteetaten.no. 

Det kan, og bør vurderes flere tiltak. Det er et stort potensial i å utvide markedsføringen av nettjenestene 
til Skatteetaten. Dette gjelder generelt og skattekorttjenesten spesielt. 

Hovedtyngden av spørsmålene til Skatteopplysningen er knyttet til: 

• skattekort 
• selvangivelse/skatteoppgjør 
• attester/utskrifter 
• generelle spørsmål 

En bør derfor starte med å se på hovedtyngden av spørsmål innen disse kategoriene når en skal 
utarbeide tiltak for å redusere omfanget av unødvendige henvendelser. Det må imidlertid påpekes at 
Skatteopplysningen også har en viktig rolle ved å informere og avklare for å forebygge og forhindre feil i 
innsendte oppgaver og opplysninger fra skattyter. Denne type feil kan skape betydelig merarbeid.

Profiltypene viser at det er få forskjeller i det kvinner og menn spør om. Når vi ser på kategoriene hvor 
henholdsvis kvinner og menn er overrepresentert, ser vi at det er kvinner som spør om foreldreansvar 
og sivilstand, mens menn spør om aksjer og bil. Det bør gjøres spørreundersøkelser av profiltypene for å 
kartlegge årsakene til at de henvender seg til Skatteopplysningen og ikke bruker internett. 

Det bør vurderes å tilrettelegge for at alle som ringer Skatteopplysningen må identifisere seg ved å taste 
enten fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Alle henvendelser bør loggføres. I tillegg er det behov 
for et mer detaljerte koder. Hvis disse tiltakene gjennomføres har Skatteetaten større forutsetninger 
for å lykkes med å målrette informasjon til aktuelle grupper basert på informasjon fra loggdatabasen til 
Skatteopplysningen. Et mer detaljert kodesett kan utarbeides ved å lage underkategorier til de allerede 
eksisterende kodene. Hvis loggdatabasen utvikles som ovenfor, vil dette også gjøre oss i stand til å måle 
effekter av Skatteopplysningens arbeid.
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Analyser av dagens kanalbruk

For å understøtte arbeidet med kanalstrategien har en prosjektgruppe i Skatteetaten utarbeidet 
analyser av henvendelser i publikumsmottak, til Skatteopplysningen og på skatteetaten.no. En av 
hovedutfordringene har vært å definere brukergrupper og få en bedre oversikt over hvilke typer 
henvendelser som utgjør hovedtyngden i de ulike kanalene. På grunnlag av analysene av omfang og typen 
henvendelser har det utkrystallisert seg noen områder med stort gevinstpotensial knyttet til å få flere 
personer til å benytte seg av skatteetaten.no som kanal. Ett av målene med Skatteetatens kanalstrategi 
er derfor å utvikle nettet til å bli et naturlig førstevalg for flere innbyggere.

Nettsidene til Skatteetaten har to hovedfunksjoner - de skal gi informasjon, og de skal være en inngangsport 
til de elektroniske selvbetjeningsløsningene på Altinn. Begge disse funksjonene avlaster publikumsmottakene 
og Skatteopplysningen. I første halvår 2011 var det 51,3 millioner sidevisninger på Skatteetatens nettsider 
fordelt på 9,7 millioner unike besøkende. Det høye volumet viser at skatteetaten.no er en svært viktig kanal 
som allerede letter trykket ved publikumsmottakene og Skatteopplysningen. Likevel har prosjektgruppen 
kartlagt at det fortsatt er et stort potensial for å videreutvikle tilbudet på nett og gjøre det mer kjent for 
potensielle brukere. Kartleggingen gir også nytting informasjon om hvilke områder som bør prioriteres i 
videreutviklingen av skatteetaten.no.
 
Høsten 2011 ble det vedtatt en grunnleggende oppgradering av arkitekturen og innholdet på de delene 
av nettsidene som ikke krever innlogging. I første omgang skal sju hovedområder få et helt nytt innhold 
og en helt ny struktur som skal gjøre det lettere å finne frem. De utvalgte områdene er følgende:

• Flytting
• Folkeregisteret
• Nye næringsdrivende 
• Rådgiverforside
• Arv
• Skatteoppgjør
• Om Skatteetaten

Flere områder vil komme på et senere tidspunkt. På lenger sikt er det også planlagt å videreutvikle 
tjenestene som krever innlogging og utvikle nye tjenester på flere områder. Videreutviklingen av 
skatteetaten.no vil bidra til at sidene får økt volum over tid. Samtidig er det viktig å ha et sterkt fokus på 
markedsføring og veiledning av skatteetaten.no som kanal.

Fortsatt stort volum av henvendelser i kostbare kanaler
Figuren nedenfor gir et overblikk over henvendelser i de mest brukte kanalene utenom skatteetaten.no. 
Tallene for publikumsmottakene er satt sammen fra mange ulike kilder. Skatteetaten mangler i dag 
en fullstendig oversikt over henvendelsene i publikumsmottakene. I noen regioner har vi bare delvis 
informasjon. Prosjektgruppen har derfor måttet bruke oversikter fra andre regioner som grunnlag for 
estimering av en totaloversikt. Tall for Skatteopplysningen er hentet fra deres loggsystem. I 2012 skal 
loggsystemet som benyttes i Skatteopplysningen utvides til publikumsmottakene. Loggføring med 
gode kategorier og god kvalitet vil kunne gi svært nyttig informasjon i utviklingen av tilbudet hos 
publikumsmottakene og Skatteopplysningen.

Kanalvalg – videreutvikling av skatteetaten.no
Av Cecilie Foss, Øyvind Hedemark og Arne Kristian Aas

Skatteetaten er daglig i kontakt med brukerne gjennom en rekke kanaler som for eksempel 
publikumsmottak, telefon eller internett. For å optimalisere bruken av kanalene våre slik at vi treffer 
riktig målgruppe med riktig kanal, har Skatteetaten utarbeidet en kanalstrategi. Skatteetaten har 
frem til nå ikke hatt en helhetlig strategi som sier noe om hvilke kanaler vi skal prioritere i kontakt 
med innbyggerne. 
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Av figur 1 ser vi at Skatteetaten i 2010 mottok i underkant av 3,9 millioner henvendelser i tre av de 
mest kostbare kanalene etaten har. Det innebærer nesten én henvendelse per innbygger, enten i form 
av personlig oppmøte ved publikumsmottak, post eller e-post som må saksbehandles eller en telefon 
til Skatteopplysningen. Dette kommer i tillegg til innleverte selvangivelser, post og e-post som ikke 
blir journalført. Stort volum betyr at gevinstpotensialet ved å få enda flere innbyggerne til å bruke 
skatteetaten.no også er stort. Samtidig er det viktig å ivareta et godt tilbud i flere kanaler slik at 
de som har behov for å snakke med en veileder om sakene sine kan gjøre det enten ved å møte opp i 
publikumsmottaket eller ved å ta en telefon. En del sakstyper innebærer dessuten møteplikt.

Figur 1 Oversikt over henvendelser i de mest kostbare kanalene til Skatteetaten i 2010 
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I den nederste delen av figur 1 ser vi at Skatteopplysningen mottok flest henvendelser. Dernest kommer 
publikumsmottakene som tok imot halvannen million personer i 2010. I begge disse kanalene står 
henvendelser om selvangivelsen, skattekort og spørsmål innenfor folkeregisterområdet for svært mange 
av henvendelsene. 

Post/e-post viser antall journalførte dokumenter. Innleverte oppgaver og skjemaer inngår ikke i de 
journalførte inngående dokumentene (eksempelvis MVA-oppgaver). Post og e-post som ikke ble journalført 
er ikke inkludert i denne oversikten. Det kan imidlertid opplyses om at totalt innkomne e-post til 
Skatteetaten utgjorde om lag 6 millioner i 2010.  Skatteetaten mangler i dag en god oversikt over innholdet 
i henvendelser på e-post. Utvikling av tjenester som krever innlogging på skatteetaten.no vil på sikt kunne 
gi etaten en god oversikt over elektroniske henvendelser.

For å illustrere gevinstpotensialet ved å overføre tjenester til skatteetaten.no kan vi ta eksemplet med 
flyttemeldinger. Per i dag finnes det en elektronisk løsning for flyttemelding som håndterer godt over 
halvparten av totalt antall flyttemeldinger. Figuren nedenfor viser imidlertid at det i 2010 var 36 prosent 
flyttemeldinger som ble levert på papir. Gevinstpotensialet er betydelig ved å kanalisere mest mulig av 
dette volumet over til den elektroniske løsningen. I dette potensialet ligger en forutsetning om frigjorte 
ressurser i både 1. og 2. linje. 
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Figur 2 Oversikt over gevinstpotensialet ved å overføre innenlands flyttemelding på papir over til elektronisk løsning (ELFLY)
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I figur 2 har vi delt inn gevinstpotensialet målt i kroner og i antall årsverk frigjort ved å benytte forskjellige 
prosentsatser, alt fra et forsiktig anslag på 20 prosent til et mer optimistisk anslag på 70 prosent. 

Dersom vi legger til grunn et gevinstpotensial på 20 prosent målt i kroner, er gevinsten ved å få flere til 
å velge elektronisk flyttemelding i underkant av 2 millioner kroner. Et gevinstpotensial på 70 prosent gir 
en gevinst på i underkant av 6 millioner kroner. Målt i årsverk varierer ressursbesparelsen fra tre årsverk 
om en greier å hente ut 20 prosent av potensialet, til om lag ni årsverk om en greier å hente ut 70 prosent 
av potensialet. 

Bruksmønsteret på skatteetaten.no
Analysen av bruksmønsteret på skatteetaten.no viste at informasjon rettet mot personlige skattytere står 
for hovedvekten av trafikken og at det særlig er informasjon om selvangivelsen som blir mye brukt. Det 
tyder på at de som leverer selvangivelsen elektronisk, bruker skatteetaten.no som oppslagsverk. Det er 
også tydelig at mange av de som leser informasjon om selvangivelsen fortsetter videre til de elektroniske 
selvbetjeningsløsningene. Likevel er det mange henvendelser om enkle spørsmål til Skatteopplysningen 
og publikumsmottakene om selvangivelsen. Det ligger derfor fortsatt et potensial i å forbedre og forenkle 
informasjon om selvangivelsen på nettet. 

Mange av de som leter etter informasjon om skattekort, fortsetter videre til de elektroniske tjenestene. 
Det samme er ikke tilfellet for de som leser informasjon på folkeregisterområdet. Det kan ha sammenheng 
med at det kun finnes en elektronisk tjeneste på folkeregisterområdet – elektronisk flyttemelding. En 
utvikling av flere elektroniske tjenester i tillegg til gjennomføring av strukturelle og innholdsmessige 
grep er nødvendig for å kunne oppnå en reduksjon i antall henvendelser om folkeregisterspørsmål 
til publikumsmottakene og til Skatteopplysningen. Det ligger også et potensial i å legge til rette for 
automatisk innhenting av informasjon fra andre meldingsleverandører og registre.

Publikumsmottak - mange henvendelser fra utenlandske arbeidstakere
I perioden april til desember 2010 ble det foretatt en kartlegging av henvendelser fra publikum ved alle 
publikumsmottakene i Skatt øst. Hovedskillet går mellom innbyggere som har pliktig oppmøte, og de 
som ikke har det. Blant besøkende i publikumsmottakene i Skatt øst utgjorde innbyggere fra land utenfor 
Norden 46 prosent, norske utgjorde 39 prosent og andre nordiske 15 prosent. Det er ikke gjennomført 
tilsvarende kartlegging i andre regioner. 20



Det er likevel tydelig at utenlandske innbyggere i større grad enn nordmenn velger å møte opp personlig. 
Mange av utfordringene med hensyn til å fokusere på at skattyterne skal besøke skatteetaten.no istedenfor 
et publikumsmottak, ligger innen kategorien utenlandske arbeidstakere. Dette bunner i språkbarrierer 
og manglende kunnskap om hvilke tjenester Skatteetaten har ansvar for og som må utføres for å kunne 
bli arbeidstaker i Norge. I tillegg har mange utenlandske arbeidstakere behov for tjenester som krever 
pliktig fremmøte i publikumsmottaket. Dette gjelder ærend som innvandring, sperring av adresse, DNA-
test og søknad om skattekort for personer med d-nummer. Mot slutten av 2011 ble det besluttet at 41 
publikumsmottak spesielt skal innrettes mot å tilby tjenester som krever pliktig oppmøte. 

Å få flere utenlandske arbeidstakere til å benytte internett i stedet for å møte opp i publikumsmottak 
er en utfordring etaten kan ta tak i. Siden det knytter seg usikkerhet til antall henvendelser til 
publikumsmottakene fra utenlandske arbeidstakere på landsbasis, har vi ikke gjort noe forsøk på å 
tallfeste gevinstpotensialet ved å få flere til å bruke nettsidene til etaten. Imidlertid vil tilpasning av 
utvalgt innhold på skatteetaten.no til ulike grupper utenlandske arbeidstakere gjøre det enklere for disse 
gruppene å orientere seg i det norske systemet. 

Informasjonsbehovet for utenlandske arbeidstakere er stort når de ankommer landet. Som ny i Norge 
trenger arbeidstakere å få skattekort, melde flytting og levere sin første selvangivelse. Dette skjer ofte 
før de kan norsk godt nok til å finne frem på skatteetaten.no. Det er også en utfordring at mange ikke 
vet hva de bør etterspørre. For eksempel finnes verken skattekort eller flyttemelding i Polen. Tilpasset 
informasjon på deres eget morsmål har vist seg å være til hjelp, ikke bare til å finne frem til hva de 
lurer på, men også til å finne frem i hva de bør lure på. Blant annet er det viktig å informere om hvilke 
tjenester man trenger for å bli arbeidstaker i Norge. Det er vedtatt at det skal utarbeides en ”startpakke” 
på skatteetaten.no oversatt til de mest aktuelle språkene. Tilpasset innhold på flere språk enn i dag 
imøtekommer utenlandske arbeidstakeres behov og kan bidra til å redusere tiden det tar for nyankomne 
arbeidstakere å komme i gang med å betale riktig skatt og avgift. Prosjektgruppen har også analysert 
bruksmønsteret til utenlandske arbeidstakere på skatteetaten.no. Analysen brukes som grunnlag for å 
videreutvikle skatteetaten.no også med henblikk på utenlandske arbeidstakere. 

Hjelp til selvhjelp
Prosjektgruppen har kartlagt typiske henvendelser til Skatteopplysningen for å finne ut hvem som stiller 
hvilke typer spørsmål. Informasjonen brukes blant annet til å forbedre skatteetaten.no, noe som igjen vil 
redusere antall unødvendige henvendelser i publikumsmottak og til Skatteopplysningen. Resultatene fra 
dette arbeidet gjengis i en egen artikkel i dette nummeret av Analysenytt - ”Har Skatteetatens nettsider 
svarene?”

Det er et betydelig omfang av henvendelser til Skatteopplysningen som skattyter enkelt kunne ha ordnet 
selv ved bruk av skatteetaten.no. Potensialet for å redusere antall henvendelser til Skatteopplysningen 
gjennom bedre, mer tidsriktig og brukerrettet informasjon på skatteetaten.no er derfor stort. I de 
tilfellene skattyter er ved en PC gir de ansatte ved Skatteopplysningen bl.a. opplæring i hvordan skattyter 
selv kan bestille endret skattekort på nett. 

Skatteetaten er i gang med å utvikle en løsning for elektroniske skattekort. Forslaget innebærer at 
arbeidsgivere selv henter informasjon om trekkprosent fra Skatteetaten. Det vil fortsatt være arbeids-
takers hovedansvar at trekkprosenten er riktig. Arbeidstaker må derfor fortsatt kontakte Skatteetaten 
om endringer av skattekort. Den eneste endringen i forslaget som har betydning for volumet på antall 
henvendelser til Skatteetaten, er at arbeidstaker ikke lenger får behov for å bestille kopi av skattekort 
siden arbeidsgiver innhenter denne opplysningen selv. Vi har ikke hentet inn informasjon om hvor mange 
henvendelser dette dreier seg om. Det er uansett grunn til å tro at antallet henvendelser om skattekort 
vil holde seg høyt også etter innføring av elektroniske skattekort. I en overgangsfase venter etaten flere 
henvendelser om skattekort. 

Veiledning og opplæring av besøkende skjer også i publikumsmottak som har internett-terminaler. 
Investeringer i terminaler i de publikumsmottakene som ikke har dette pr. dags dato vil gjøre at flere vil 
kunne få opplæring. I publikumsmottakene er det derfor fortsatt et potensial for å veilede skattytere om 
endring av skattekort på nett, elektronisk innlevering av selvangivelsen og andre typer henvendelser 
som flyttemelding og lignende. Økt fokus på denne typen veiledning vil kunne bidra til at flere skattytere 
velger å hente ut informasjon og utføre sine ærend på skatteetaten.no.
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Internprising er et eget område i skatteretten som får stadig større oppmerksomhet både fra 
skattemyndigheter og virksomhetene over hele verden. Internprising handler om 
konserninterne transaksjoner. Begrepet beskriver overføring av verdier mellom selskaper som tilhører 
samme konsern. Selskaper som direkte eller indirekte har felles interesser gjennom konserntilknytning 
(felles eierskap), er nærstående parter. Skatteetatens oppgave på internprisingsområdet er å kontrollere 
multinasjonale konserns transaksjoner over landegrensene mellom nærstående parter. Det foreligger 
retningslinjer med forslag og anbefalinger til ulike metoder som kan benyttes ved fastsettelse av prisen 
på ulike transaksjoner.

Over 70 prosent av verdenshandelen er mellom konserntilknyttede foretak. For multinasjonale 
selskaper er skatt å anse som en kostnad, og internasjonale konsern ønsker å minimere sine kostnader. 
Kostnadseffektiv drift er en vesentlig faktor i konkurransen med andre aktører. Gjennom internprising 
kan konsern utnytte ulikheter i skattereglene i ulike land for å minimere skatt. Flyttes for eksempel 
inntekter til land med lavere skatt, kan dette således innebære klare konkurransemessige fordeler. 
Skatteetaten har en viktig kontrolloppgave med hensyn til å påse at enkeltaktører ikke urettmessig 
innretter seg slik at dette gir konkurransemessige vridninger til skade for virksomheter som oppfyller 
sine skatteforpliktelser.

De største utfordringene man står overfor i denne typen kontroll, er å få inn nok informasjon til å kunne 
vurdere om det er grunnlag for å kontrollere de transaksjonene som er gjennomført, finne riktig pris og 
å ha de riktige ressursene og verktøyene for å forsvare det norske skattefundamentet.

I 2007 ble det innført dokumentasjons- og oppgaveplikt for virksomheter. Oppgaveplikten omfatter alle 
virksomheter som inngår i et konsern og har:

• Transaksjoner på over 10 millioner kroner med andre selskap i konsernet 
eller
• Mellomværende på over 25 millioner kroner med andre selskaper i samme konsern.

Oppgaveplikten har til formål å gi kontrollerende myndigheter bedre utvelgelsesmuligheter, samt å 
bedre etterlevelsen på området. I tillegg gir oppgaveplikten mulighet for å si noe om omfanget av de 
kontrollerte transaksjonene og dermed kunne vurdere ressursanvendelsen. Det er utarbeidet et eget 
skjema RF-1123, ”Opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværender”.

Artikkelen bygger på en beskrivende analyse som gir større kunnskap om skattyterne som faller inn under 
reglene om dokumentasjons- og oppgaveplikt for virksomheter. Det har også vært forsøkt å identifisere 
virksomhetene som faller inn under reglene om dokumentasjons- og oppgaveplikt for virksomheter. 
Hensikten har vært å kontrollere om alle oppfyller de pålagte kravene. Det er også sett på kvaliteten på 
de innsendte opplysningene. 

Analysen er kun basert på opplysninger fra de selskapene som leverer RF-1123 elektronisk som en del av 
oppgavesettet for året 2009. Analysen omfatter derfor ikke selskaper som har levert RF-1123 på papir. 
Det ville blitt uforholdsmessig ressurskrevende å gå igjennom hele det fysiske arkivet for å finne de 
innleverte papirskjemaene, og dette ble ikke prioritert i denne omgang.

Har Skatteetaten nok opplysninger om konserninterne transaksjoner?
Av Grete Kristiansen

Et område i skatteretten som stadig får større oppmerksomhet er prising av konserninterne 
transaksjoner, internprising. Skattemyndighetene har fått et hjelpemiddel for blant annet å 
bedre utvelgelsen av kontrollobjekter innenfor området gjennom reglene for dokumentasjons- og 
opplysningsplikten i 2007. Fagmiljøet i Skatteetaten ønsket en analyse for å se hva regelendringen 
har bidratt med av ny informasjon som danner grunnlag for utvelgelse til kontroll og etterlevelse av 
skatte- og avgiftsregelverket.
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Tall på landsbasis fra 2009 viser at 78 prosent av alle aksjeselskap og 62 prosent av de deltakerlignende 
selskapene leverte selvangivelsen elektronisk. Vi har ikke grunnlag for å anta at det er tilsvarende andeler 
som leverer skjemaet RF-1223 elektronisk. Det er ikke uvanlig at et konkret vedlegg/skjema blir levert på 
papir selv om selvangivelsen leveres elektronisk.

Har alle oppgavepliktige levert skjema RF-1123? 
Det er ikke tidligere gjort noen undersøkelser av om alle oppgavepliktige leverer RF-1123- skjemaet. I 
analysen er det valgt ulike kriterier som kan indikere at virksomhetene skal levere skjemaet RF-1123. 
Kriteriene er for eksempel knyttet til om:

• virksomheten er del av et konsern
• virksomhetens opplysninger om inntekter og kostnader
• virksomhetens opplysninger om investeringer og fordringer
• virksomhetens konserninterne gjeld.

Vi la til grunn at jo høyere inntektene og kostnadene er, jo større er sannsynligheten for at de interne 
transaksjonene er over 10 millioner kroner. I analysen tok vi utgangspunkt i alle virksomheter som kan 
inngå i et konsern og vurderte hvor stor andel av disse som kan være oppgavepliktige. Deretter så vi på hvor 
stor andel av de potensielle oppgavepliktige som faktisk leverte RF-1123. Med mangelfullt datagrunnlag 
tilgjengelig var dette en vanskelig øvelse og resultatet er derfor også svært usikkert. 

På bakgrunn av de valgte kriteriene og informasjon i ulike registre har vi funnet frem til i overkant av  
27 000 selskaper som i utgangspunktet kan ha oppgaveplikt. Av disse er det ca 7 300 som har levert 
skjemaet elektronisk. 

Blant de resterende 19 700 er det rundt: 

• 3 500 som har mellomværende på over 25 millioner kroner og
• 1 100 som har omsetning på over 100 millioner kroner. 

Dette innebærer at det er om lag 4 600 selskaper som sannsynligvis er oppgavepliktige, men som ikke har 
levert RF-1123 elektronisk. Da det ikke finnes oversikt over hvem og hvor mange som har levert oppgaven 
på papir, kan vi ikke utelukke at noen av selskapene har levert. Dette må vurderes nærmere for hvert 
enkelt selskap.
 
Mangelfull og feilaktig utfylling av RF-1123

Skatteetaten har hatt en oppfatning om at kvaliteten på de innsendte oppgavene ikke er tilfredsstillende. 
Det var derfor et ønske om å se nærmere på dette. Dersom oppgaven er mangelfullt utfylt, vil det i 
ytterste konsekvens bety at foretaket ikke har oppfylt oppgaveplikten, noe som kan få konsekvenser 
for likningsbehandlingen. Mangelfull og feilaktig utfylling av skjemaet vil kunne påvirke grunnlaget for 
utvelgelse av saker til kontroll på området. Slike kontrolltiltak er ofte omfattende å gjennomføre, i tillegg 
til at det også er en belastning for selskapene som blir kontrollert. Det er derfor i alles interesse at det er 
de riktige selskapene som blir plukket ut til kontroll. Mangelfull og feilaktig utfylling av skjemaet kan også 
gi et feil grunnlag for analyser.

Ikke alle svarer på ”ja” og ”nei” spørsmålene
Flere av spørsmålene i skjemaet er bygget opp slik at det er mulig å sjekke om det er logiske brister i 
måten skjemaet er fylt ut på. Gjennomgangen viser at det er mangelfull og feilaktig utfylling av skjemaet 
på flere områder. På noen av spørsmålene med ”ja” eller ”nei” som svaralternativer er det åtte prosent 
av virksomhetene som ikke har svart, til tross for at alle skal kunne velge enten ja eller nei. Skatteetaten 
skal ha fokus på oppgavegivere som ikke har svart på alle spørsmålene for å avdekke om det er en bevisst 
handling eller ikke. 23



Inkonsistens i utfyllingen av skjemaet
I RF-1123 opplyser oppgavegiver om antall enheter virksomheten har hatt kontrollerte transaksjoner 
med og fordeler dem på type stater (A, B, C eller D): 

• A- Norge
• B- Øvrige EØS-område
• C- Stater utenfor EØS-området som Norge kan kreve skatteopplysninger fra
• D- Stater utenfor EØS-området som Norge ikke kan kreve skatteopplysninger fra 
 
Det skal krysses av for hvilke kategorier av stater transaksjonspartene i hver transaksjon hører hjemme i. 
Datamaterialet viser at det er store mangler når det gjelder korrekt utfylling av de enkelte postene. Hos 
mange oppgavegivere er det inkonsistens mellom det som er opplyst ulike steder i skjemaet. Denne helt 
eller delvis mangelfulle utfyllingen har medført utfordringer i den videre analysen. Det innebærer blant 
annet at vi ikke på bakgrunn av skjemaet kan si noe om hvilke transaksjoner oppgavegiverne har hatt med 
enheter i ulike stater.

Det er blant annet nyttig for Skatteetaten å vite om det er enkelte transaksjonstyper som forekommer 
oftere enn andre i enkelte land/områder. 

Selv om oppgavene er korrekt utfylt, er skjemaet utformet på en måte som gjør at det fortsatt er klare 
begrensinger for hva som kan leses ut av skjemaet. Vi kan derfor ikke si noe om hvor mange enheter 
oppgavegiver har hatt transaksjoner med eller antall transaksjoner.

Mangelfull og inkonsistent utfylling kan henge sammen med begrensninger i løsningen i Altinn. Til tross 
for at oppgavegiverne blir bedt om å sette kryss for de statstyper de har transaksjoner med, er ikke dette 
mulig i praksis. Dette innebærer at oppgavegiver kun kan krysse av for en statskategori selv om de har 
hatt transaksjoner med flere enheter i ulike typer stater.

Flere tiltak kan settes i gang for å bedre kvaliteten i opplysningene som oppgavegiver har gitt. En 
kombinasjon av endring av selve skjemaet, løsningen i Altinn og veiledningstiltak vil kunne heve 
kvaliteten ved utfyllingen.

Kjennetegn ved selskaper som har levert skjema

Her presenteres et utvalg av den beskrivende analysen. Deler av analysen inngår i internprisingsområdets 
årsrapport for 2010 som er tilgjengelig på skatteetaten.no. Virksomheter kan ha transaksjoner både med 
andre virksomheter i samme konsern og andre virksomheter. I dette avsnittet er det kun de konserninterne 
transaksjonene som omtales.

Under halvparten av de som leverer RF-1123 har transaksjoner med utlandet
For inntektsåret 2009 var det totalt ca 8 300 virksomheter som fylte ut skjema RF-1123. Det er om lag 7 300 
som falt inn under kriteriene for konserntilknytning og 1 000 som ikke hadde noen konserntilknytning. 

Reglene om dokumentasjons- og oppgaveplikten gjelder også norske selskap som har konserninterne 
transaksjoner kun med andre norske selskap. Det er derfor interessant å skille mellom de selskapene som 
kun har transaksjoner med andre norske selskaper og de som har transaksjoner mot utlandet. Figur 1 
viser at om lag 60 prosent av de selskapene som har levert skjemaet har opplyst at de har transaksjoner 
med kun norske selskaper. 
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Figur 1 Fordeling mellom oppgavegiver med transaksjoner kun mot norske enheter og oppgavegivere med transaksjoner mot både norske og  

utenlandske enheter
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Av oppgavegiverne som sier at de har transaksjoner med utlandet, er 70 prosent registrert som 
internasjonale konsern. Basert på data fra systemer som Skatteetaten har tilgang på er det 26 prosent 
av oppgavegiverne som kun har norske konsernrelasjoner, mens fire prosent ikke er registrert med 
konsernrelasjoner.

Når det gjelder selskaper som har oppgitt at de kun har transaksjoner i Norge, er flesteparten, 77 prosent, 
registrert med norske konsernrelasjoner. Av de som har oppgitt at de kun har transaksjoner i Norge, er 
det 15 prosent som er registrert med relasjoner til internasjonale konsern. Det er åtte prosent som ikke er 
registrert med konsernrelasjoner.

Store variasjoner mellom bransjer mht. utenlandske transaksjoner 
Det er store variasjoner mellom bransjer mht. de som har transaksjoner mot utlandet i forhold til de som 
har transaksjoner totalt sett.

Det er størst andel selskaper med utenlandske transaksjoner i bransjene:

• ”Varehandel, reparasjon av motorvogner” (26 prosent)  
• ”Industri” (20 prosent) 

Blant selskap som kun har norske transaksjoner er det størst andel i bransjen:

• ”Omsetning og drift av fast eiendom”

Oppgavegivere i denne bransjen utgjør om lag en tredjedel av alle oppgavegiverne, mens de kun utgjør 
fem prosent av de som har transaksjoner med utlandet. I figur 2 vises den totale oversikten fordelt på 
bransje. 
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Figur 2 Oppgavegivere etter bransjer og transaksjoner med norske/utenlandske enheter
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Kilde: Skatteetaten

Flere ansatte i selskaper med utenlandske transaksjoner
Virksomhetene som oppgir å ha transaksjoner med utlandet har flere ansatte enn de som kun har 
norske transaksjoner. Over halvparten av de selskapene som har levert RF-1123 har under fem ansatte. 
Det er imidlertid forskjell på hvor mange ansatte selskaper med henholdsvis utenlandske og norske 
transaksjoner har. For selskapene med utenlandske transaksjoner er det: 
• 36 prosent som har under 5 ansatte
• 20 prosent har over 100 ansatte. 

Av de selskaper som kun har norske transaksjoner har: 
• 64 prosent under 5 ansatte
• 8 prosent av disse som har over 100 ansatte.

Figur 3 Antall oppgavegivere etter antall ansatte og transaksjoner med norske/utenlandske enheter
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Kilde: Skatteetaten

Selskaper med utenlandske transaksjoner har større omsetning
Selskapene som opplyser å ha utenlandske transaksjoner har samlet sett større omsetning enn 
selskapene som opplyser at de kun har norske transaksjoner. Over halvparten av selskapene som har 
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utenlandske transaksjoner har omsetning på over 50 millioner kroner, mens 20 prosent av virksomhetene 
har omsetning på over 400 millioner kroner. For de selskapene som kun har norske transaksjoner, har over 
halvparten en omsetning på under 50 millioner kroner. Litt over 20 prosent har omsetning på mellom 10 
og 50 millioner kroner. 

Tabell 1 Antall og prosentandel oppgavegivere, etter omsetning og utenlandske eller norske transaksjoner  

Omsetning 
selskap

Utenlandske trans. Norske trans.

Antall Andel Antall Andel

Negativ 
omsetning

7 0 % 18 0 %

Null-omsetning 404 12 % 1 055 21 %

Under 10 mill 293 9 % 1 220 24 %

10-50 mill 596 19 % 1 254 24 %

50-100 mill 443 14 % 526 10 %

100-400 mill 825 26 % 738 14 %

Over 400 mill 631 20 % 333 7 %

Totalt 3 199 100 % 5 144 100 %
Kilde: Skatteetaten

Flest oppgavegivere har transaksjoner med EØS-land
De oppgavegiverne som har opplyst å ha transaksjoner med utlandet har hatt transaksjoner med alle de 
utenlandske kategoriene. 

Norske myndigheter har inngått avtaler om informasjonsutveksling med en rekke land. Avtalene gir 
adgang til utveksling av opplysninger i skattesaker. Norge har både inngått slike avtaler med EØS og flere 
land utenfor EØS.

Når vi ser på de 3 200 oppgavegiverne som har gitt fullstendige opplysninger i skjemaet RF-1123, så har de 
hatt transaksjoner med 11 700 enheter innenfor EØS. Når det gjelder transaksjoner med enheter utenfor 
EØS, men i land hvor Norge har avtale om informasjonsutveksling, er antallet 3 600. Til sammenligning 
er det kun 1 200 enheter i land hvor Norge ikke har noen form for skatteinformasjonsopplysninger fra. 

Norske virksomheter som har transaksjoner med utlandet har dermed flest transaksjoner med EØS-land. Det 
er relativt få enheter i skatteparadiser hvor Norge ikke har noen form for avtale om informasjonsutveksling. 

Figur 4 Andel enheter fordelt på de utenlandske kategorier EØS, land hvor det foreligger informasjonsutvekslingsavtaler og land hvor det ikke 

er noen avtaler

Ingen   
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Kilde: Skatteetaten
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Oppgavegiverne har 2-3 ulike typer transaksjoner
I RF-1123 gir oppgavegiverne opplysninger om ulike typer transaksjoner: 

• Driftstransaksjoner (post 14 – 29)
• Transaksjoner vedr. anleggsmidler (30 – 37)
• Finansielle transaksjoner (post 38 – 46)
• Opplysninger om mellomværende (post 47 – 51)

Blant de oppgavegiverne som har hatt transaksjoner med enheter i utlandet, har de fleste oppgitt 
transaksjoner innenfor to eller tre av transaksjonstypene. Det er flest oppgavegivere som har oppgitt 
å ha mellomværende og driftskostnader. Det er færrest som har transaksjoner med anleggsmidler. 
Oppgavegiverne har gitt opplysninger med ulike kombinasjoner av transaksjoner. Den kombinasjonen 
som forekommer hyppigst er drift-, finansiell- og mellomværende transaksjoner. 38 prosent av 
oppgavegiverne har oppgitt denne kombinasjonen. Kombinasjonen av drift- og mellomværende 
transaksjoner forekommer blant 22 prosent av oppgavegiverne. 

Oppsummering

Vi ser at det er klare forskjeller mellom de oppgavegiverne som har konserninterne transaksjoner bare 
med norske selskap og de som har slike transaksjoner med utenlandske selskap. 

Selskapene som har konserninterne transaksjoner til selskap med tilhørighet i utlandet har:

• flere ansatte
• høyere omsetning
• annen bransjetilhørighet 
• transaksjoner med utlandet både innenfor drift-, finansiell- og mellomværende transaksjoner. 

Med bedre kvalitet på de innsendte oppgavene og eventuelt endringer i utformingen av skjemaet RF-1123, 
vil Skatteetaten kunne få mer detaljert informasjon, som kan bidra til et riktigere beslutningsgrunnlag 
for å velge hvilke selskaper som skal kontrolleres. 
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Skatteøkonomisk forsking har vore avgrensa til analyser av data frå spørjeundersøkingar og avgrensa 
analyser av kontrolldata. Både Skatteetaten, Finansdepartementet og Norges Handelshøyskole  (NHH) 
meiner det er behov for meir kunnskap, og betre tilretteleggjing for forskarar og studentar. 

Ei breiare satsing på forsking?

Skatteetaten treng denne kunnskapen for å innrette verksemda si på best mogeleg måte, og 
Finansdepartementet har behov for slik kunnskap i utvalgsarbeid og til utgreiingar på dette området. 
NHH har tradisjonelt hatt kompetanse på dette feltet, men ser behov for å revitalisere fagmiljøet.  Dette 
er noko av bakgrunnen for at Skatteetaten og NHH har etablert eit forprosjekt som skal undersøkje om det 
er grunnlag for ei langsiktig og brei satsing på skatteforsking. Forprosjektet blir leia av professor Guttorm 
Schjeldrup, og består av forskarar ved NHH. I rådet for forprosjektet, som blir leia av Rettsavdelinga i 
Skattedirektoratet, deltek også regiondirektør frå Skatt vest og administrerande direktør ved Senter for 
samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Forprosjektet starta hausten 2011 og vil gå over eit år.

Som ledd i satsinga på skatteøkonomisk forsking har NHH mobilisert fleire forskarar med interesse 
for fagfeltet, både ved NHH og ved andre norske universitet. Dei har også knytt til seg anerkjende 
utanlandske forskarar. NHH ynskjer å byggje opp kompetansen på fleire nivå ved at både masterstudentar 
og doktorgradsstudentar skriv oppgåver med skatt som tema. NHH vil også tilby kurs på fleire nivå om 
skatterelaterte tema. Innafor ramma av forprosjektbudsjettet har NHH oppretta ei stipendordning 
for studentar som skriv masteroppgåver om skatt. Skatteetaten  deltek i komiteen som deler ut 
stipenda. Desse tiltaka  vil også sikre etterveksten av forskarar som kan arbeide med skatterelaterte 
problemstillingar. 

Skatteetaten vil i forprosjektfasen arbeide med å tilretteleggje data for forskarar og har allereie etablert 
prosedyrar for å søkje om og få tilgang til data. I samband med dette er ei forskarside oppretta på 
skatteetaten.no, med informasjon om kva data forskarar kan søkje om tilgang til, og korleis dei kan 
gjere dette. Også studentar kan søke om data dersom dei er ein del av eit forskingsprogram. 

Fleire spennande forskingstema

Det er fleire aktuelle forskingstema innanfor skatteområdet. Parallelt med forprosjektet har forskarar 
i forskargruppa ved NHH gjennomført ein analyse av skattytarar som har nytta amnestiordninga knytt 
til retting av opplysningar om formue og inntekt i utlandet. Denne forskinga er blitt gjennomført på 
oppdrag frå Skattedirektoratet. I analysen har ein nytta dataminingteknikkar for å finne karakteristiske 
kjenneteikn ved dei som har nytta ordninga, for så å sjå kor mange av dei som ikkje har nytta ordninga 
som har tilsvarande kjenneteikn. Ein kan då jobbe vidare med, og teste ein hypotese om at mange av 
dei med tilsvarande kjenneteikn som dei som har nytta frivillig retting, også har uoppgitt inntekt eller 
formue i utlandet.

Utfordrar tradisjonelle økonomiske modellar

To av forskarane i forprosjektet, Alexander Cappelen og Bertil Tungodden, forskar på åtferdsøkonomi, 
som er ei relativt ny tilnærming til økonomifaget. Innanfor denne disiplinen gjer ein seg nytte av 
labratorieeksperiment eller felteksperiment for å undersøkje kva som motiverer økonomiske val. 

Forskingssamarbeidet mellom Skatteetaten og 
Norges Handelshøyskole 
Av Paul Gunnar Larssen

Skatteøkonomisk forsking i Noreg har i hovudsak sett på dei samfunnsøkonomiske verknadene 
av innrettinga av skattesystemet. Ein har i mindre grad sett på omfang av og årsaker til skatte-
unndraging, effektar av ulike verkemiddel, og kva som påverkar skattytars etterleving av lovar og 
reglar. Eit forprosjekt  undersøkjer no grunnlaget for ei langsiktig og brei satsing på skatteforsking.
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Gjennom den eksperimentelle tilnærminga, der ein eksponerer forsøkspersonane for ulike tiltak, og nyttar 
kontrollgrupper som ikkje blir eksponert for dette tiltaket, kan ein finne årsakssamanhengar mellom 
tiltak og verknader. Viktige funn frå denne forskinga  utfordrar  føresetnader i tradisjonelle økonomiske 
modellar om at aktørane alltid handlar økonomisk rasjonelt. Dette gjer at metoden kan vere veleigna for 
å studere skilnader i, og betydinga av skattemoral for etterleving. 

Ein kan også nytte metoden for å sjå på verknader av ulike tiltak for å auke etterlevinga, slik ei dansk 
forskargruppe leia av Henrik Kleven har gjort. Dei undersøkte verknadane av å varsle skattytarar om at 
sjølvmeldinga deira ville bli kontrollert på bakgrunn av informasjon skattestyresmaktene hadde om dei. 
Halvparten fekk informasjon om at alle skattytarar heilt sikkert ville bli kontrollerte, mens halvparten 
fekk informasjon om at dei kunne bli kontrollerte. I andre runde av eksperimentet var behandlingsgruppa 
varsla om at dei ville bli kontrollert, mens kontrollgruppa ikkje fekk noko varsel. Begge desse eksperimenta 
viste at varsla hadde betyding for kva inntekter som vart innrapporterte på sjølvmeldinga. Forskargruppa 
ved NHH vil saman med medarbeidarar i Skatteetaten finne frem til fleire problemstillingar der det er 
aktuelt å nytte tilsvarande felteksperiment eller laboratorieeksperiment. 

Betydinga av den globaliserte økonomien er også eit aktuelt forskingstema. Guttorm Schjelderup har 
mellom anna forska på tynn kapitalisering i multinasjonale konsern. Her studerer ein korleis konsern 
utnyttar ulikskapar i skattereglane i ulike land for å minimere skatt. Skatteetaten har også gjennom fleire 
år bygd opp kompetanse på kontroll av prising av  slike konserninterne transaksjonar (internprising), slik 
at dette er eit svært aktuelt tema for samarbeid mellom dei to miljøa.

Dette er berre eit utval av aktuelle forskingstema. Ein vil i forprosjektperioden kartleggje fleire tema, 
på bakgrunn av kva problemstillingar ein søkjer svar på, og kva som er mogeleg å analysere med det 
datagrunnlaget som Skatteetaten har. 
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For å sikre legitimiteten til skattesystemet har Skatteetaten som mål at skattyterne skal oppleve en 
høy risiko for å bli oppdaget ved unndragelse av skatt og avgift – såkalt opplevd oppdagelsesrisiko. I 
en vurdering av oppdagelsesrisiko inngår både sannsynligheten for å bli oppdaget, og konsekvensene 
i form av sanksjoner og straff. For Skatteetaten er det på sikt viktig å måle hvordan skattyters 
opplevde oppdagelsesrisiko påvirker etterlevelsen. Tidligere forskning og våre analyser viser at disse 
sammenhengene er relativt komplekse. Opplevd oppdagelsesrisiko er lite studert i Norge, og det er et 
stort behov for sikrere kunnskap. 

Skatteetatens analyseteam har sett på forholdet mellom kontroll, opplevd oppdagelsesrisiko og 
unndragelse både gjennom teori og tidligere internasjonale undersøkelser og mer spesifikt for norske 
forhold. Denne artikkelen er en forkortet versjon av rapporten: ”Opplevd oppdagelsesrisiko”.

Hva finner vi i teori og resultater fra internasjonal forskning

Skattyter som rasjonell aktør
I begynnelsen av 1970-årene introduserte Allingham og Sandmo en modell hvor skattyter er antatt å 
være en rasjonell og profittmaksimerende aktør. Ifølge modellen vil skattyter velge å unndra dersom den 
forventede gevinsten av å unndra er større enn risikoen, i form av sannsynligheten for å bli oppdaget 
og størrelsen på straffen. Så lenge oppdagelsesrisikoen eller størrelsen på straffen er høy nok, er det 
naturlig å tro at de fleste vil følge reglene. 

Et viktig poeng i denne modellen er at det ikke er nok med en høy oppdagelsesrisiko hvis ikke straffene 
også er strenge nok til å virke avskrekkende. Likeså er det ikke nok med strenge straffer dersom det er 
liten risiko for å bli oppdaget. 

En svakhet ved modellen til Allingham og Sandmo er at den indikerer at langt flere skulle unndra enn det 
man observerer. Dette har ført til at flere forskere har sett på alternative forklaringer fra adferdsøkonomi 
og psykologi. I en ny og omfattende studie fra Danmark finner forskere likevel at modellen til Allingham og 
Sandmo har god forklaringskraft når man tar hensyn til at ikke alle skattytere har de samme mulighetene 
for å unndra som følge av skattemyndighetenes tilgang til tredjepartsinformasjon.

Moralske normer er viktige
Bruno Frey har skissert en alternativ modell basert på erfaringer fra forskning innen psykologi og 
adferdsøkonomi. Denne modellen legger vekt på samspillet mellom indre og ytre motivasjoner. 
Indremotiverte handlinger er motiverende å utføre i seg selv. En indremotivert skattyter kan være  
motivert til å betale skatt fordi det føles riktig å bidra til fellesskapet. Ytremotiverte skattytere lar 
seg derimot motivere av resultatet av handlingen. For eksempel kan en ytremotivert skattyter betale 
korrekt skatt fordi vedkommende frykter konsekvensen av å bli tatt for skatteunndragelser. Teorien 
sier at etterlevelse av skatte- og avgiftsregelverket kan forklares ut fra samspillet mellom indre 
motivasjoner som skattyters iboende holdning til skatt, og ytre motivasjon i form av blant annet hvordan 
skattemyndighetene handler i samspill med skattyterne. 

Studier fra USA og Sveits viser at ytre motivasjon, som økt oppdagelsesrisiko gjennom økt fokus på kontroll, 
i noen tilfeller undergraver den indre motivasjonen til å betale skatt. Innenfor den adferdsøkonomiske 
retningen argumenteres det for at etterlevelse i liten grad kan forklares ut fra opplevd oppdagelsesrisiko 

Opplevd oppdagelsesrisiko – en barriere mot å 
unndra skatter og avgifter?
Av Stian Fagerli Arntsen, Anders Berset og Tormod Reiersen

Internasjonale undersøkelser viser at moral og etikk er viktigst for å forklare om skattytere etterlever 
gjeldende lover og regler eller ikke. Økonomiske motiver i kombinasjon med muligheter til å unndra 
fremkommer også som viktig. Resultater fra spørreundersøkelser for norske forhold gir det samme 
bildet. 
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og at det er skattemoralen som i stor grad kan forklare etterlevelse. Disse studiene indikerer at høyt 
fokus på kontroll fra skattemyndighetenes side ikke er et effektivt virkemiddel for å øke etterlevelsen i 
skattytermassen som helhet. 
 
Kontroll økte etterlevelsen i Danmark
For Norge er det mer interessant å se til studier fra våre naboland. Den danske studien vi refererte til 
ovenfor, målte både effekten av å ha blitt kontrollert tidligere år og effekten av å bli informert om at 
selvangivelsen ville bli kontrollert. Gruppene som ble informert om kontroll eller som hadde blitt 
kontrollert tidligere år, rapporterte inn høyere inntekt enn en tilsvarende referansegruppe. 

Få analyser av virksomheter
De tidligere undersøkelsene er i all hovedsak basert på analyse av konkrete tiltak eller spørreundersøkelser 
som er rettet mot personlige skattytere. Vi har i liten grad funnet relevante analyser innenfor dette 
området på bedrifts- og virksomhetsnivå. Det er imidlertid rimelig å anta at flere av faktorene som 
forklarer etterlevelse på personnivå har stor overføringsverdi også til beslutningstakere som gjør valg om 
etterleve på bedrifts- og virksomhetsnivå. Fra gjennomgangen av tidligere undersøkelser fremkommer 
skattemoral, økonomisk faktorer og tredjepartsopplysninger som viktig for å forklare etterlevelse blant 
personlige skattytere. I analysen som følger vil vi blant annet se om data fra norske spørreundersøkelser 
på virksomhetsnivå støtter disse funnene.

Næringslivets vurdering av opplevd oppdagelsesrisiko i Norge

I forrige avsnitt så vi på hva teori og tidligere undersøkelser viser av sammenhenger mellom kontroll, 
opplevd oppdagelsesrisiko og etterlevelse. Vi vil i dette kapitlet belyse disse sammenhengene for norske 
forhold. Vi vil mer konkret se på følgende spørsmål:

• Hvordan vurderer næringslivet i Norge opplevd oppdagelsesrisiko?
• Er det sammenheng mellom opplevd oppdagelsesrisiko og etterlevelse?
• Er opplevd oppdagelsesrisiko en vesentlig barriere mot å unndra skatt eller avgift?
• Har kontrollerte virksomheter en høyere opplevd oppdagelsesrisiko?

Skatteetaten har over flere år i samarbeid med både Næringslivets sikkerhetsråd og Samarbeidsforum 
mot svart økonomi kartlagt blant annet opplevd oppdagelsesrisiko gjennom spørreundersøkelser. 
Hovedkilden til analysene av de norske forholdene er Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge 
(KRISINO) for 2006-2009 og 2011. Undersøkelsen Svart Økonomi ble gjennomført i 2002 og 2005 og har 
flere paralleller til KRISINO og benyttes her for å supplere resultatene fra KRISINO. 

KRISINO er gjennomført som telefonintervju med et utvalg ledere eller sikkerhetsansvarlige i 2 000 
private og 500 offentlige virksomheter. I KRISINO er det en rekke spørsmål knyttet til kriminalitets- og 
sikkerhetsmessige forhold, men også skatt og avgift er belyst. I undersøkelsen inngår ikke virksomheter 
uten ansatte. 

I Svart Økonomi ble det gjennomført intervju med daglig leder eller annen økonomi-/regnskapsansvarlig 
i et utvalg bransjer. Respondentene er stilt spørsmål om opplevd oppdagelsesrisiko, unndragelser og 
kontroll fra skattemyndighetene. Undersøkelsen Svart Økonomi så på bransjer hvor det på forhånd ble 
antatt at risikoen for unndragelser var høy som bygge- og anleggsnæringen, restaurantnæringen og 
fiskerinæringen. 

Opplevd oppdagelsesrisiko har holdt seg omtrent uendret fra 2007 
I KRISINO er opplevd oppdagelsesrisiko belyst gjennom at respondentene er stilt følgende spørsmål:

Dersom en virksomhet i din bransje unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter, hvor stor sannsynlighet 
tror du det er for at skattemyndighetene vil oppdage dette? 

Nedenfor vil vi se på utviklingen i opplevd oppdagelsesrisiko over tid, og om det er forskjeller mellom 
ulike næringer. 33



Figur 1 Opplevd oppdagelsesrisiko fra 2006 til 2011
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Kilde: KRISINO 2006-2011

Vi ser av figur 1 at det var en markant nedgang i opplevd oppdagelsesrisiko fra 2006 til 2007. I 2006 
svarte til sammen 15 prosent at det var liten eller svært liten risiko for å bli oppdaget ved unndragelse 
av skatt og avgift. I 2007 økte denne andelen til 27 prosent. Etter 2007 har opplevd oppdagelsesrisiko 
vært stabil. Totalt mener i overkant av 60 prosent at det er en stor eller svært stor risiko forbundet 
med å unndra skatt eller avgift. Dette kan sies å være positivt med hensyn til å sikre legitimiteten til 
skattesystemet. 

Lav opplevd oppdagelsesrisiko innenfor hotell- og restaurant og bygge- og anleggsvirksomhet
I figur 2 har vi sett på variasjoner i opplevd oppdagelsesrisiko mellom ulike bransjer.

Figur 2 Opplevd oppdagelsesrisiko i næringer
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 Kilde: KRISINO 2011

Det er statistisk signifikante forskjeller i opplevd oppdagelsesrisiko mellom bransjene. De to bransjene 
som skiller seg ut med høyest andel som svarer at de opplever stor eller svært stor risiko for å bli oppdaget 
er undervisning og helse- og sosialtjenester. Også innen offentlig administrasjon og primærnæringer er 
denne andelen høyere enn i de øvrige bransjene. Det er størst andel som opplever liten eller svært liten 
risiko for å bli oppdaget innenfor bygge- og anleggsvirksomhet og hotell- og restaurantvirksomhet. 
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Det kan tilsynelatende være noe overraskende med lav opplevd oppdagelsessannsynlighet innenfor bygge- 
og anleggsvirksomhet og hotell- og restaurantvirksomhet siden dette er bransjer hvor Skatteetaten har 
hatt relativt høyt fokus. Det kan imidlertid være flere forklaringer på dette. Én forklaring kan være at 
både mulighetene og omfanget av unndragelser er vesentlig større innenfor disse bransjene, og at mange 
aktører i disse bransjene har kjennskap til unndragelser som ikke blir oppdaget. En fellesnevner for både 
bygge- og anleggsvirksomhet og restaurant er blant annet tilgang til utenlandsk arbeidskraft, innslag av 
kontant oppgjør, og relativt mange små virksomheter med få ansatte. 

Få oppgir at de kan ha unndratt
I KRISINO for 2011 har respondentene blitt spurt om de kan utelukke at det har blitt gjort bevisste forsøk 
på å unndra skatt eller avgift.

Figur 3 Vil du med sikkerhet kunne si at det ikke har blitt gjort bevisst forsøk på å unndra skatt eller avgift? 
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 Kilde: KRISINO 2011

Vi ser av figur 3 at knappe 4 prosent av virksomhetene ikke kan utelukke at det har forekommet bevisste 
forsøk på unndragelser, mens vel 3 prosent ikke vet eller ikke vil svare. Det er usikkert om de som svarer 
vet ikke/vil ikke svare i KRISINO, kan regnes for å være virksomheter hvor det har blitt unndratt eller ikke. 
Dersom vi ser disse tallene i sammenheng, gir de likevel indikasjoner på at de aller fleste virksomhetene 
ønsker å etterleve skatte- og avgiftsregelverket. Det må imidlertid understrekes at det ikke er usannsynlig 
med noe underrapportering av unndragelser i egen virksomhet og at KRISINO derfor kan undervurdere 
andelen som ikke kan utelukke unndragelser. 

Lavere opplevd oppdagelsessannsynlighet blant de som unndrar
I figur 4 har vi sammenliknet opplevd oppdagelsesrisiko blant de som kan utelukke unndragelse, og de 
som ikke kan utelukke at unndragelse har forekommet. 

Figur 4 Unndragelse og opplevd oppdagelsesrisiko
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Blant de som ikke kan utelukke unndragelser, er det 45 prosent som mener at det er liten eller svært 
liten risiko for å bli oppdaget, jamfør figur 4. Blant de som utelukker unndragelse, er det 32 prosent 
som mener at sjansen for å bli oppdaget er liten eller svært liten. Dette tyder på at de som unndrar 
opplever en lavere risiko for å bli tatt enn de som ikke unndrar. Her er det imidlertid viktig å presisere at 
vi ikke vet noe om årsaksretningen. Dette behøver ikke å bety at de unndro fordi de opplevde at risikoen i 
utgangspunktet var lav. Årsaksretningen kan gå i motsatt retning. De som har unndratt skatt eller avgift 
uten å bli oppdaget, vil trolig oppleve en lavere opplevd oppdagelsesrisiko enn de som ikke har unndratt. 

Komplekse sammenhenger mellom kontroller, opplevd oppdagelsesrisiko og unndragelser
For å se nærmere på årsakssammenhengen mellom kontroll og opplevd oppdagelsesrisiko har vi analysert 
data fra undersøkelsen Svart Økonomi, hvor det blant annet ble spurt om det har blitt gjennomført 
kontroll i virksomheten de siste 3-5 årene. Svart Økonomi-undersøkelsene for 2002 og 2005 viser at 
virksomheter som har blitt utsatt for kontroller de siste 3-5 årene rapporterer en signifikant høyere - fra 
5-9 prosentpoeng - opplevd oppdagelsesrisiko enn virksomheter som ikke har blitt utsatt for kontroll. 

Selv om vi ser en endring i andelen kontrollerte virksomheter fra 2002 til 2005 i flere bransjer, ser vi 
ikke en tilsvarende endring i verken opplevd oppdagelsesrisiko eller andelen som unndrar når vi ser 
samlet på de enkelte bransjene. Eksempelvis ser vi en liten nedgang i andelen virksomheter som oppgir 
å ha blitt kontrollert fra 2002 til 2005 innen bygg og anlegg. Samtidig økte opplevd oppdagelsesrisiko i 
bransjen, mens andelen som ikke kunne utelukke at det bevisst hadde forekommet unndragelser i egen 
virksomhet også økte. Innen restaurant er det en økning både i andelen kontrollerte virksomheter og 
andelen virksomheter som ikke kan utelukke bevisste unndragelser i egen virksomhet. Endringene i fra 
2002 til 2005 er i liten grad signifikante.

Undersøkelsen Svart Økonomi indikerer dermed at sammenhengene mellom kontroll, opplevd 
oppdagelsesrisiko og unndragelse, er mer komplekse enn man først skulle kunne anta. Ved en vurdering 
av resultatene fra Svart Økonomi må det tas i betraktning at undersøkelsen er begrenset, og kun dekker 
en liten andel av næringslivet.

Lav opplevd oppdagelsesrisiko oppgis sjelden som årsak til unndragelser
I KRISINO for 2011 er respondentene spurt om barrierer og motivasjonsfaktorer knyttet til unndragelser. 
Respondentene som har svart at unndragelser ikke kan utelukkes, har blitt fulgt opp med spørsmål om 
motivasjonsfaktorer for å unndra, jamfør figur 5. 

Figur 5 Motivasjoner for å unndra skatt og avgift
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Det er lønnsomt 

Kilde: KRISINO 2011

Figuren viser naturlig nok at de fleste oppgir økonomiske årsaker som lønnsomhet, og at de synes skatte- 
og avgiftsnivået er høyt. Vi merker oss også at det er en stor andel innenfor kategorien vet ikke/vil ikke 
svare. 8 prosent nevner lav oppdagelsesrisiko som en motivasjon til å unndra. 

Nær halvparten oppgir etikk og moral som barriere mot å unndra
Tilsvarende har de som utelukker unndragelser i KRISINO for 2011 fått spørsmål om barrierer mot å 
unndra. Figur 6 viser at nær halvparten ønsker å etterleve skatte- og avgiftsregelverket ut fra etiske 
og moralske årsaker. Dette er i tråd med tidligere forskning. Vi ser samtidig at kontrollmekanismer som 
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intern kontroll og regnskapsfører og revisor også er viktige barrierer mot å unndra. Dette kan sies å være 
institusjonelle hindringer som trolig kan plasseres i samme kategori som tredjepartsinformasjonen, 
som viste seg å være så viktig i undersøkelsen som forskere gjennomførte i samarbeid med Skat i 
Danmark. Skattemyndighetenes kontrollrutiner fremgår som noe mindre viktige enn disse institusjonelle 
hindringene.

Figur 6 Barrierer mot å unndra skatt og avgift
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Kilde: KRISINO 2011

Behov for mer kunnskap
Analyse av datagrunnlag fra KRISINO og undersøkelsen Svart Økonomi gir mange interessante resultater. 
Både moral og kontroll fremstår som viktige faktorer for etterlevelsen. Institusjonelle hindringer som 
regnskapsførere og revisorer har også vist seg å være viktig. Analyser har imidlertid vist at sammenhengene 
mellom opplevd oppdagelsesrisiko, kontroll og etterlevelse er komplekse. 

Det er viktig å påpeke at spørreundersøkelser som KRISINO og Svart Økonomi ikke er tilstrekkelig til å 
belyse hele forholdet mellom opplevd oppdagelsesrisiko og etterlevelse. Når vi ser på internasjonale 
studier, har de gitt litt ulike resultater knyttet til sammenhengen mellom opplevd oppdagelsesrisiko og 
etterlevelse. 

De fleste internasjonale undersøkelsene har vært på personnivå. Undersøkelser blant næringsdrivende og 
virksomheter er i liten grad gjennomført. I Norge vil det være viktig å kartlegge opplevd oppdagelsesrisiko 
også  gjennom andre kilder enn bare spørreundersøkelser. Dette kan gi økt kunnskap om sammenhengene 
mellom kontroll, opplevd oppdagelsesrisiko og etterlevelse. 
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Hensikten med mål- og resultatstyring er å øke effektiviteten ved at underliggende nivå får frihet til 
selv å bestemme hvilke virkemidler som skal brukes for å nå målene. Styring og kontroll skal i mindre 
grad skje gjennom detaljerte instrukser om ressursbruk, aktiviteter og enkeltoppgaver fra overordnet til 
underordnet nivå. I stedet skal oppmerksomheten i større grad rettes mot om målene med virksomheten 
oppfylles, og om det skjer med effektiv ressursbruk. Med utgangspunkt i mål fastsatt i dialog med 
overordnet nivå, har ledelsen på hvert nivå selv ansvar for å utlede hvordan disse skal nås og hva som må 
prioriteres i styringen. 

De nordiske skatteadministrasjonene har lang tradisjon for å sammenligne seg med hverandre. 
Gjennom å sammenligne ulike tilnærminger og virkemåter har landene gjennom mange år kunne trekke 
veksler på hverandre og av den grunn adoptert og implementert systemer og metoder som har styrket 
regeletterlevelsen, gitt bedre service til skattyterne og bidratt til effektivisering av virksomheten. Vi vil 
her fokusere på forskjeller og likheter innenfor styring og oppfølging. 

Mål- og resultatstyring har vært det overordnede styringsprinsipp i staten siden midten av 1980-tallet. 
Det er et økt fokus på at mål- og resultatstyringen skal være balansert, og henge godt sammen fra 
overordnede styringssignaler og helt ned til det operative arbeidet. Det er viktig at medarbeiderne på 
ulike nivåer ser hvordan de bidrar til at organisasjonen når sine målsetninger. 

Direktoratet for statlig økonomistyring har illustrert prosessene knyttet til mål- og resultatstyring i 
et styringshjul og en resultatkjede. Styringshjulet illustrerer at mål- og resultatstyring forutsetter et 
styringssystem som er forankret i ledelsen, og som består av flere etterfølgende avhengige steg.

Figur 1 Styringshjul
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og vurdering

LEDERFORANKRING 
OG DIALOG

STEG 4:
Læring og 
forbedring

Kilde: Direktoratet for statlig økonomistyring

Hva kan vi i Norge lære av andre om 
styring og oppfølging?
Av Anders Berset, Thom Kjell Nerland og Frode Lindseth

Mål- og resultatstyring er det overordnede prinsippet i statlig styring. Dette prinsippet vil si å 
sette mål for hva virksomheten skal oppnå, å måle resultater og sammenligne dem med målene. 
De nordiske skatteadministrasjonene har på en strukturert og systematisk måte beskrevet sin 
tilnærming og sine utfordringer på ulike styrings- og oppfølgingsnivåer. Dette har bidratt til at 
vi nå kan sammenligne, og vurdere hvor Norge står for blant annet å få frem områder for dypere 
sammenligninger og forbedring. 
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Styringshjulet starter med å ta utgangspunkt i de overordnede formålene og samfunnsoppdraget, samt 
virksomhetens mål og strategier. Dette er steg 1. De overordnede målene ligger som regel fast hvis ikke 
oppgavene endres vesentlig. Strategiene viser hva som er de viktigste prioriteringene og satsningene 
gitt politiske signaler og krav fra overordnet myndighet. Med bakgrunn i mål og strategier konkretiseres 
hvilke resultater som skal oppnås. Dette danner grunnlag for styringsparametre som gjør det mulig å måle 
resultater og vurdere måloppnåelse. Styringsparametre kan settes knyttet til innsatsfaktorer, aktiviteter, 
produkter/tjenester og effekter for brukere og samfunn, jf. resultatkjeden i figur 2. Det er fem hovedtyper 
av styringsparametre: 

• kroner/volum 
• produktivitet 
• kvalitet
• effekter  
• effektivitet 

Figur 2 Resultatkjede

!

 Kilde: Direktoratet for statlig økonomistyring

Det styringsparametrene skal måle må kunne påvirkes av de som skal holdes ansvarlig for resultatene, 
slik at de oppfattes som relevante og får konsekvenser for måten virksomheten arbeider på. Det er viktig 
at resultatene ikke bare måles, men også vurderes, og settes i en større sammenheng. Resultatmåling og 
vurdering vil danne grunnlag for læring og forbedring.  

Sammenlignbare nøkkeltall for skatteadministrasjonene 

For å sette mål og resultatstyring i et større perspektiv kan vi starte med å se på noen sammenlignbare 
nøkkeltall. 

En utfordring ved sammenligninger på tvers av landegrensene er å ta høyde for ulikheter i ansvar, oppgaver 
og regelverk. Det er noen forskjeller i oppgaver mellom de ulike skatteadministrasjonene. For å få frem 
sammenlignbare nøkkeltallene er disse oppgavene og tilhørende årsverk blitt fjernet. Det som står igjen 
representerer et fellesskap i oppgaver og gir et godt utgangspunkt for sammenligninger. Tabell 1 viser 
årsverk både før og etter justering for forskjeller i oppgaver og arbeidstid.

Tabell 1 Hovedtall for skatteadministrasjonene i Norden

 Sverige Norge Finland Danmark

Befolkning 9 417 000 4 920 300 5 374 499 5 534 738

Brutto årsverk i Skatteadministrasjonene* 9 149 6 231 5 336 7 871

Sammenlignbare brutto årsverk ** 8 348 5 674 5 336 4 952

*Brutto årsverk er alle ansatte, faste, midlertidige og andre i forhold til registrert stillingsbrøk

**Brutto årsverk etter justering for nordiske forskjeller i arbeidstid og oppgaver

Kilde: Nordisk Benchmarking
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Vi ser fra tabell 1 at det varierer mellom landene hvor mye ressursinnsats som må tas ut for å gjøre 
tallene sammenlignbare. For Finland gjøres det ikke noen endringer i antall årsverk, mens for Norge og 
Sverige justeres antall bruttoårsverk ned med i underkant av 9 prosent. Danmark får justert ned antall 
bruttoårsverk med 37 prosent for å oppnå sammenlignbarhet. Den store nedjusteringen for Danmark 
skyldes at relativt store fagområder er trukket ut som f.eks. innkreving, motor og toll. For Norges 
del utgår årsverk knyttet til innkreving, folkeregister og oljeskatt. I tabell 2 har vi satt opp noen mer 
detaljerte nøkkeltall.

Tabell 2 Nøkkeltall for skatteadministrasjonene i Norden

Sverige Norge Finland Danmark

Skattytere pr. ansatt 885 726 953 903

Virksomheter og selskaper i alt 
pr. årsverk

130 102 141 128

Omkostninger pr. skatteyter 
(EURO)

89 121 75 105

Kilde: Nordisk Benchmarking

Tabell 2 viser at Finland har flest skatteytere, virksomheter og selskaper pr. årsverk, mens Norge har 
færrest. Når vi sammenligner budsjett med antall årsverk og antall skattytere, finner vi at Danmark og 
Norge relativt sett har de høyeste kostnadene per årsverk og per skattyter. 

Tabell 2 gir isolert sett et inntrykk av at Norge bruker relativt mer ressurser enn våre naboland på å 
løse sammenlignbare oppgaver. Det er ikke nødvendigvis riktig. Tabell 2 bør vurderes opp mot 
produksjonsresultatene for Skatteetaten i 2010. I Norge ble de store produksjonene som forskudd, 
selvangivelsen og skatteoppgjøret gjennomført etter plan og uten store problemer. Samtidig har 
Skatteetaten økt produksjonen og forbedret resultatene innenfor flere viktige områder. Kontroll av 
merverdiavgiftsoppgaver økte betydelig i 2010. Antallet er nærmest doblet siden 2008, og avdekkingen 
har økt med ca. 86 millioner kroner i 2010 sammenlignet med 2009. Samtidig har brukerne opplevd en 
forbedret service gjennom kortere saksbehandlingstider på de fleste områder i 2010.

Mens flere av våre naboland har hatt krav om bemanningsreduksjoner de siste årene, har antall ansatte 
i Skatteetaten økt i løpet av 2010. Det sistnevnte må sees i sammenheng med nye oppgaver, og større 
utviklingsprosjekter. Dette påvirker naturlig nok bemannings- og kostnadsbilde, og er en viktig forklaring 
til forskjellene i tabell 2. Det vil være interessant å se på nøkkeltall opp mot produksjonsresultater 
innenfor noen sammenlignbare kjerneområder i de nordiske landene. Dette vil gi oss økt innsikt med 
hensyn til å tolke tabell 2 og kan være en viktig videreføring av arbeidet som er gjort så langt.

Beskrivelsen og nøkkeltallene kan også være et bakteppe når vi skal se på forskjeller og likheter i mål og 
resultatstyring. Vi kan starte med å se på styring og oppfølging fra overordnet myndighet. 

Styring og oppfølging fra overordnet myndighet

Mange av de overordnede rammene for de ulike landene ligger fast gjennom lovverk knyttet til skatter og 
avgifter, samt forvaltningsmessige regler.

De viktigste dokumentene og prosessene i styringsdialogen mellom over- og underordnet nivå er 
knyttet til den årlige statlige budsjettprosessen. Vi kan illustrere dette for norske forhold: Med 
utgangspunkt i statsbudsjettet (Prop. 1 LS) og Stortingets vedtak, fastsetter Finansdepartementet 
overordnede mål, styringsparametre og hvilke resultater som skal nås i tildelingsbrev til Skatteetaten. 
Finansdepartementets styringssignaler er rettet til Skattedirektoratet, men gjelder hele Skatteetaten. 
Styringsparametre og resultatkrav konkretiserer hvilke resultater Skatteetaten skal oppnå i det 
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kommende budsjettåret innenfor de forutsetninger og budsjettrammer som gis i tildelingsbrevet. Det 
fastsettes med utgangspunkt i dette, styringsparametre og ambisjonsnivå (resultatmål) på det enkelte 
nivå internt i Skatteetaten blant annet gjennom resultatkrav. Resultatene rapporteres fra underordnet til 
overordnet nivå internt og fra Skattedirektoratet til Finansdepartementet som rapporterer dette tilbake 
til Stortinget i Prop. 1 LS1. Beskrivelsen for norske forhold er relativt lik også i de andre nordiske landene. 
Dette gjelder spesielt prosesser og avtaler knyttet til mål- og styringssignaler fra overordet myndighet og 
i tilbakerapportering. 

Ulik budsjettutvikling i de nordiske landene
Et vesentlig skille på det overordnede nivået er budsjettrammene til de ulike skatteadministrasjonene. 
Skat i Danmark har fått, og vil få store reduksjoner i sitt budsjett. Budsjettreduksjonen i Danmark er 
betydelig og tilsvarer innsparinger på 17 prosent, og en tilsvarende bemanningsreduksjon også på 17 
prosent i perioden 2010 til 2014. 

I Sverige har Skatteverket budsjett tilsvarende vært relativt stabil. I Sverige vil det imidlertid bli en 
reduksjon i antall årsverk fra 7 500 i 2012 til 6 900 i 2015 som følge av innsparinger gjennom IT-utvikling. 
I Finland har det vært en bemanningsreduksjon på rundt 8 prosent fra 2008 til 2011 og en tilsvarende 
reduksjon i perioden 2005 til 2008.  I Finland vil det også bli tilsvarende bemanningsreduksjoner frem mot 
2015. I Norge har budsjettet vært ganske stabilt med en svak økning over de siste årene. Skatteetatens 
budsjett er årlig gjenstand for kutt i rammebevilgningen, og kutt som følge av gevinstrealisering av store 
prosjekter som det er gitt midler til, men samtidig gis det midler til prioriterte tiltak. Både budsjett og 
antall årsverk har derfor vært relativt stabilt i Norge. 

Intern organisering, roller og ansvar 
I Norge er Skatteetaten organisert i ett hovedkontor – Skattedirektoratet – og fem regioner: 

• Skatt nord 
• Skatt Midt-Norge 
• Skatt vest
• Skatt sør
• Skatt øst 

Alle regionene er organisert i fem funksjoner:
 
• veiledning 
• fastsetting
• innkreving
• kontroll og rettsanvendelse
• skattekrim 

Sverige og Danmark er tilsvarende organisert med ett hovedkontor og et antall regioner med ansvar for 
produksjon og kundeservice.

Det er relativt store likheter mellom landene knyttet til den interne organiseringen i skatte-
administrasjonene. Alle har en utvidet ledergruppe hvor regiondirektørene deltar, og som primært 
behandler spørsmål av strategisk og overordnet karakter.

Når man ser på de ulike lands organisering, finner vi at Danmark har klart flest ledergrupper. I Danmark er 
det etablert egne ledergrupper knyttet til produksjonsledelse, it- og forretningsutvikling og lovgivning 
og jura i tillegg til de ordinære. I de andre nordiske landene inngår disse i de etablerte ledergruppene. 

1  Skattedirektoratet er ansvarlig for all rapportering til Finansdepartementet og Riksrevisjonen, og rapporteringen skjer to ganger pr år.
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I Norge er IT og service skilt ut som en egen organisatorisk enhet i Skatteetatens IT- og servicepartner 
(SITS). SITS er Skatteetatens leverandør innenfor IT og administrative tjenester, og Skatteetaten er 
bestiller. Det er etablert egne rutiner knyttet til disse to rollene. 

Figur 3 Organisasjonskart for Skatteetaten
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Kilde: Skatteetaten

I Norge ble SITS etablert i forbindelse med reorganiseringen av Skatteetaten i 2008. Noe av inspirasjonen 
ble hentet fra Skatteverket i Sverige som tidligere hadde etablert en lignende modell. Skatteverket har 
nå etter lengre tids erfaringer besluttet at Virksomhetsstød ikke lenger skal være en selvstendig juridisk 
enhet, men en avdeling under virksomhetsledelsen. Dette er sluttresultatet av en utredning i Sverige om 
et samlet Skatteverk hvor både IT og virksomhetsstøtten ble egne avdelinger og hvor økonomistyringen 
ble styrket. Formålet med endringene i Sverige var å oppnå større likhet i målstruktur mellom Skatteverket 
og Virksomhetsstød. For Sverige var det viktig at Virksomhetsstød ble en avdeling på linje med øvrige 
avdelinger, og at nærheten og samarbeidet med det øvrige Skatteverket ble styrket.

Figur 4 Organisering av Skatteverket før og etter omorganisering i 2011
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Endringene i Sverige er interessante. Norge valgte en litt annen tilnærming enn Sverige gjennom en 
intern bestiller-leverandørmodell med flere viktige forskjeller fra virksomhetsstød i Sverige. I Sverige var 
Virksomhetsstød en egen juridisk enhet med større uavhengighet enn SITS. Virksomhetsstød betjente 
flere kunder, mens SITS kun betjener Skatteetaten. Lederen av SITS er en del av virksomhetsledelsen 
i Skatteetaten for å sikre nærhet og samhandling. I Norge ble budsjettfinansiering valgt som et 
hovedelement i styringen av SITS. I tillegg ble det opprettet en egen avdeling i direktoratet, Innovasjons- 
og utviklingsavdelingen, som har bestilleransvar ovenfor SITS.

Vi ser at den tidligere svenske modellen innebar større uavhengighet for virksomhetsstød enn hva tilfellet 
er for SITS. For Norge er det imidlertid interessant å se bakgrunnen for beslutningen i Sverige selv om det 
er flere relevante ulikheter som vanskeliggjør en direkte sammenligning.

Hvordan utmeisles og forankres virksomhetsstrategier? 
Et viktig bidrag til god mål- og resultatstyring er strategier. Strategiene vil synliggjøre hvilke endringer 
som skal gjøres de nærmeste årene for at de overordnede og langsiktige målene skal nås. Det er derfor 
interessant å se på strategiprosessen i de ulike nordiske landene. 

Vi finner at prosessen som leder frem til nye virksomhetsstrategier er relativt lik i de nordiske 
skatteadministrasjonene. Norge har en fem-årlig strategiplan, mens de andre landene har tilsvarende 
over fire år. I Sverige brukes blant annet et omverdensbilde som grunnlag for strategiene. I Norge ble det 
lagt ned et betydelig arbeid for å hente inn kunnskap fra omgivelsene gjennom egne ”jaktlag” som hentet 
inspirasjon og tilbakemeldinger fra andre organisasjoner, der strategigrupper med toppledelsen hadde 
en sentral rolle i bearbeidingen. Dette var med på å forme strategiene.

I Norge er strategiene fulgt opp i en strategisk plan for 5-årsperioden de gjelder for. Den strategiske 
planen er bygget på et omforent strategisk målbilde som er utviklet gjennom sterkt engasjement fra 
ledelsen. Tiltakene i den strategiske planen vil bli ajourført hvert år. Den strategiske planen vil inneholde 
hensiktsmessige indikatorer som vil vise hvordan det strategiske målbilde blir realisert.  I Sverige, 
Danmark og Finland har de etablert årlige mål som støtter de langsiktige strategiene som følges fra 
departementet. 

Hva ligger til grunn for sentrale prioriteringer?
Det er interessant å se på prosessen knyttet til å konkretisere og ta ned rammer og krav fra 
budsjettproposisjon og blant annet tildelingsbrev. Det er en del variasjon mellom landene knyttet til 
gjennomføring og hva som legges til grunn i denne overordnede planleggingsprosessen. I Danmark og 
Sverige baserer de seg på risikoanalyser. I Danmark er risikoanalysene internt rettet, mens de er eksternt 
rettet i Sverige. I Sverige legges blant annet et ”omvärldsbild 2009 til 2015” som viser relevante trender 
til grunn. 

I Norge tar prioriteringene utgangspunkt i etatens overordnede mål for virksomheten og bygger på 
etatens strategiske målbilde og ambisjonsnivåer for 2010-2015. Videre bygger prioriteringene på 
overordnet risikovurdering, trusselvurderinger fra Økokrim, flerårige satsingsforslag, styringsdialog med 
Finansdepartementet og dialog med Riksrevisjonen.

Hvordan følges produksjon, resultater og effekter opp?
Alle landene bruker en mål- og resultatstyringsmodell i sin oppfølging av produksjon og resultater. 

Det er forskjeller i hva som er i fokus for oppfølgingen. I Danmark er effektmålene forankret i finansloven 
og er knyttet til:

• underrapportering av personlig inntekt
• borgernes og virksomhetenes holdning til skatteministeriet
• restanser av skatter og avgifter
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• øvrige restanser
Skat i Danmark innførte i 2007 en innsatsstrategi hvor hovedmålet er å legge til rette for at personlige 
skattytere og virksomheter skal etterleve skatte- og avgiftsreglene. Dette erstattet de tidligere målene 
som var knyttet til aktivitet og proveny, og innebar en dreining mot effekter som skulle oppnås i 
samfunnet. Skat skal gjennom innsatsstrategien gjøre det enkelt å etterleve for de mange og vanskelig 
å ikke etterleve for de få. Det er blitt gjennomført et betydelig antall stikkprøvekontroller blant 
virksomheter og personlige skattytere for å kartlegge regeletterlevelsen. Disse undersøkelsene viser at 
regeletterlevelsen blant de personlige skattyterne har økt, mens virksomhetenes regeletterlevelse har 
avtatt. 

Riksrevisjonen i Danmark har i 2008 og 2011 kritisert Skat for at målstyringen ikke er oppdatert i forhold 
til innsatsstrategien. Skat i Danmark er derfor i gang med å bygge opp et mål- og indikatorhierarki som 
muliggjør nedbryting av mål til alle organisatoriske enheter. Formålet med dette er at alle skal forstå og 
kunne se, hvordan deres respektive mål og indikatorer bidrar til de overordnede mål som i siste instans 
gir effekt i samfunnet. Det er også igangsatt et arbeid i Danmark for å kunne måle hva de respektive mål 
koster å gjennomføre i årsverk og omkostninger. 

I Sverige arbeides det også med effektmål som beskriver hvilken effekt som søkes oppnådd på lengre sikt. 
I Sverige vurderes kortsiktige mål årlig. Disse skal støtte de langsiktige mål. 

I Norge er målene i stor grad knyttet til produksjon, aktiviteter, kvalitet og ressursinnsats. Disse er 
videre brutt ned på delmål, videre ned på styringsindikatorer - som det er knyttet prestasjonsmål til - og 
forklaringsvariabler. Målingen i Norge foregår langt fram i resultatkjeden i figur 2. Måling av effektivitet 
forstått som i figur 2 gjøres i liten grad. Måling av brukereffekter gjøres ved hjelp av spørreundersøkelser 
som måler skattyters tilfredshet med våre tjenester og er i hovedsak knyttet til veiledning.  

Vi ser at styringsparametrene og oppfølgingen i Norge i stor grad er knyttet til ressursbruk, aktiviteter 
og enkeltoppgaver og effekter av disse2.  Det er få indikatorer knyttet til informasjonsarbeid, veiledning, 
forebygging og tiltak i forhold til disse. Dette gjør det vanskeligere å trekke konklusjoner om effektivitet. 
Dette gjelder også brukereffekter og samfunnseffekter, jf. figur 2. 

Innsatsstrategien i Danmark har medført en dreining mot mer forebyggende tiltak, og arbeidet med å 
kartlegge regeletterlevelse er betydelig. Budsjettreduksjonene i Danmark er betydelige. Forebyggende 
tiltak kan potensielt nå langt flere skattytere og er langt mindre arbeidsintensivt enn kontroll. I en 
undersøkelse fra Riksrevisjonen i Danmark i 2011 ble det imidlertid påpekt gjennom konkrete eksempler 
at innsatsstrategien kan forbedres knyttet til å tilpasse virkemidler til målgruppe. Riksrevisjonen viste til 
at regeletterlevelsen blant virksomheter har avtatt gjennom Skats egen undersøkelser..

Verktøy for å sikre god styring og oppfølging 
Alle landene har verktøy som benyttes i måloppfølging. Forskjellene går på funksjonalitet. Effektive og 
brukervennlige verktøy gjør at resultater er tilgjengelig for ulike relevante brukergrupper og at de kan 
kobles, eller sammenlignes med andre kilder. I Sverige er det mulig å se resultater på enhetsnivå. Det 
arbeides med å få implementert tilsvarende i Danmark.

I Norge har situasjonen lenge vært at man henter data fra flere kilder og sammenstille disse manuelt. Vi 
er nå i gang med å anskaffe et nytt styringssystem der det skal legges til rette for konsistent bruk av mål- 
og resultatstyring tilrettelagt for alle nivåer i organisasjonen. Systemet skal også sørge for forenkling 
og standardisering av rapportering for bedre informasjonsflyt og effektiv ressursbruk. Dette vil være en 
klar forbedring.

2  Et eksempel på dette kan være antall kontroller og endringer som følge av disse
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Konklusjon

Det er mange likheter mellom de nordiske skatteadministrasjonene med hensyn til hvordan de arbeider 
med mål og resultatstyring. Budsjettsituasjonen og endringer som følge av store innsparinger gir til dels 
store forskjeller i prioriteringer og strategier for å nå vedtatte mål. Dette vil også påvirke nøkkeltallene, 
og trolig langsiktige effekter av de valgte strategiene. I Danmark har innsatsstrategien medført en 
dreining mot forebyggende virkemidler. Dette har medført et økt fokus på å få inn mer proveny gjennom 
å forebygge feil fremfor å kontrollere og rette feil. Innsatsstrategien til Skat i Danmark er forholdsvis ny 
også i internasjonal sammenheng.  

Styringsparametrene i Norge er i stor grad knyttet til ressursbruk, aktiviteter og enkeltoppgaver samt 
effekter av disse, og er ganske forskjellig fra innsatsstrategien hos Skat i Danmark. Det vil derfor være 
interessant å se på langsiktige effekter av de valgte strategiene i de ulike landene. Det vil også være 
interessant å følge med på resultatene og erfaringer fra arbeidet i Danmark med å bryte resultatmål og 
indikatorer ned til den enkelte medarbeider og hvordan dette implementeres i styringen. 

Arbeidet som er gjort i regi av det nordiske samarbeidet gir et godt grunnlag for å peke ut områder for mer 
detaljerte sammenligninger for å få frem årsaksforklaringer. 
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