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Kjære leser, 

Analyser er viktig for at Skatteetaten skal kunne ta kunnskapsbaserte beslut-

ninger. Etaten trenger å vite i hvilken grad ulike skattytergrupper – både blant 

personlige skattytere og næringsdrivende – registrerer, rapporterer og innbetaler 

riktig. Vi trenger også å vite om de ulike virkemidlene vi bruker får flere til å 

handle rett. Det gjør vi ved å analysere effekter av både veiledning og kontroll. 

Vi har et eget analyseteam, men samarbeider også med eksterne forskningsmil-

jøer. Kunnskapen som analysene og forskningen gir, skal vi systematisk trekke 

inn i vår oppgaveløsning. 

Et av etatens viktigste produkter er selvangivelsen. Hvert år gjennomfører vi en 

analyse av bruken av postene. Artikkelen ”Vi har sett på alle selvangivelsene” 

presenterer hovedfunn og tendenser for inntektsårene 2004 – 2010. Artikkelen 

viser at den forhåndsutfylte selvangivelsen holder god kvalitet. 

Skatteetaten driver også holdningsskapende arbeid ute i den videregående skolen 

i samarbeid med partene i arbeidslivet. Siden 2006 har etaten snakket med mer 

enn 200 000 elever om skatt og svart arbeid. I artikkelen ”Spleiselaget når frem til 

elevene” kan du lese om effekten av tiltaket. 

De øvrige artiklene i denne utgaven av ”Skatteetatens Analysenytt” handler om 

analyser av selskapsformene AS og NUF, og hvor mange som benytter seg av eta-

tens elektroniske skattekorttjenester.

God lesing!

Øivind Strømme

Direktør Regionavdelingen
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Skatteoppgjøret for inntektsåret 2010 omfattet 3,9 millioner personlige skattytere og det 

ble fastsatt 360,1 milliarder kroner i skatt. Det viser at likningsbehandlingen av personlige 

skattepliktige er en omfattende oppgave og en viktig del av samfunnsoppdraget for 

Skatteetaten. 

Vi har sett på alle selvangivelsene
Av Terje Dalen
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For å sikre proveny, omdømme og legitimitet stil-

les høye krav til kvalitet fra mottak av grunnlags-

data, fremstilling av forhåndsutfylt selvangivelse, 

likningsbehandling og kontroll, frem til produk-

sjon av skatteoppgjør. Dette er en årlig utfordring 

som krever innsikt i skattytermassen, mulige 

konsekvenser av nye ordninger, tjenester og kon-

trollhandlinger, slik at likningsbehandlingen kan 

gjennomføres på en forsvarlig måte innenfor de 

ressursene Skatteetaten har til rådighet. 

Hvert år gjennomfører etaten en analyse av poster 

i selvangivelsen for å følge utviklingstrekk knyttet 

til likningsbehandlingen av personlige skattytere. 

Årets analyse omfatter alle landets skattytere for 

inntektsårene fra og med 2004 til og med 2010.

Fra analysen har vi valgt følgende tema: 

• Hvor omfattende er selvangivelsen for folk flest?

• Hvordan står den forhåndsutfylte selvangivel-

sen seg i møtet med skattyterne og etterfølgende 

likningsbehandling?

• Hva gjør skattyterne med selvangivelsen?

• Hva skjer under likningsbehandlingen?

I tabeller og figurer er inntektsår benevnt som 

i2004, i2005 og så videre. For en nærmere forkla-

ring av de postene som er omtalt eller benyttet 

som eksempler i denne artikkelen, viser vi til rett-

ledningen til selvangivelsen. 

Hvordan brukes postene i selvangivelsen?

Ingen selvangivelser er like – for de fleste er 15 poster 

nok

Hver selvangivelse er individuell med hensyn til 

bruk av poster og beløpsmessige størrelser. For 

å kunne regulere alle individuelle skattemessige 

forhold kreves et hundretalls poster i selvangivel-

sen, slik at hver enkelt innbygger kan få et riktig 

skatteoppgjør i henhold til regelverket. Analysen 

viser at alle postene er benyttet og har verdier. 

De fleste skattytere benytter imidlertid et fåtall 

poster.

• Omtrent 89 prosent av skattyterne benytter 15 

eller færre poster. 

• Nesten 60 prosent har ti eller færre poster.

• Kun to prosent benytter mer enn 20 poster. 

• For inntektsåret 2010 var det ingen som hadde 

mer enn 49 poster. 

Hvilke poster den enkelte benytter, vil variere med 

livsfase og hendelser det enkelte året. Med hen-

delser tenker vi for eksempel på fødsel, dødsfall, 

endring i sivilstand, flytting, arv, gevinster og tap i 

forbindelse med kjøp og salg. Slike hendelser betyr 

en utypisk selvangivelse for den enkelte det aktu-

elle året. De mest vanlige postene er: lønn og/eller 

pensjon, minstefradrag, bankinnskudd, renter av 

bankinnskudd, bil, gjeld og gjeldsrenter, kombinert 

med ulike poster som eiendom, foreldrefradrag, 

verdipapirer og reiseutgifter.

De mest brukte postene: Topp 20

Det er et utall kombinasjoner av poster som benyt-

tes i selvangivelsene, men noen poster utmerker 

seg. For eksempel finnes posten ”Renteinntekter 

av bankinnskudd” i over 94 prosent av alle selvan-

givelsene. I andre enden finner vi at elleve prosent 

av alle skattyterne har reisefradrag, som tilsvarer 

over 400 000 skattytere. 
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I over 50 prosent av alle selvangivelser finner vi 

postene gjeld, gjeldsrenter, lønn, minstefradrag, 

bankinnskudd og renter av bankinnskudd.

Figur 1 gir en illustrasjon av hvordan landets  

skattytere gjør bruk av de ulike postene i selv-

angivelsen, samtidig som den gir et bilde av det 

omfattende antall ”posteringer” som etaten må 

forholde seg til i forhold til oppfølging og kontroll. 

I takt med befolkningsveksten øker antall pos-

teringer på poster som for eksempel lønn, bank-

innskudd og gjeld. Det innebærer en stadig større 

arbeidsmengde for etaten når det gjelder transak-

sjoner og posteringer for oppfølging og kontroll, 

samt produksjon av skattekort, selvangivelser og 

skatteoppgjør. 

I sum er skattyterne seg selv lik fra år til år

I løpet av et inntekstår skjer det mange hendelser 

i skattytermassen som har betydning for den en-

keltes inntekt og formue. Det er en årlig utfordring 

for Skatteetaten å fange opp disse. Ser vi skatty-

termassen under ett viser det seg imidlertid at 

hendelsene er relativt likt fordelt fra år til år, selv 

om det ikke er de samme skattyterne det gjelder. 

Utviklingen i beløpsmessige størrelser og verdier 

per post har også vært relativt stabil for de inn-

tektsårene vi har sett på. Det betyr at vi kan være 

ganske trygge på neste års sammensetning av 

skattytermassen i forhold til postbruk, beløpsmes-

sige verdier, kontrollpotensial og relative forholds-

tall. Det gir oss et godt grunnlag for organisering 

av likningsarbeidet og etablering av neste års 

kontrollinnretning med mer.
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Figur 1 Bruksfrekvens per post for de 20 mest brukte postene

Prosent

  *Sensitive poster som uførepensjon, underholdsbidrag og visse typer særfradrag er ikke med i 
datagrunnlaget.
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”Mange bekker små gjør en stor å”

Etaten håndterer en mengde data knyttet til alle 

landets innbyggere for å skape grunnlagene for 

skatteberegning og skatteoppgjør. Når beløpene 

aggregeres til landstall på de enkelte postene i 

selvangivelsen snakker vi om store tall og beløps-

messige verdier. 

Postenes betydning for skattefundamentet er av-

hengig av antall brukere og beløp. Noen poster har 

få brukere, men store beløp per skattyter. Andre 

har mange brukere, men med små beløp. De fleste 

poster blir likevel av vesentlig betydning når en 

ser hvilke beløp de genererer.  

I tabell 1 gis et bilde av de 20 mest brukte pos-

tenes innbyrdes betydning og vesentlighet med 

utgangspunkt i samlet beløp ført av skattyterne i 

selvangivelsen. I denne sammenhengen er det vik-

tig å skille mellom poster knyttet til fastsettelsen 

av inntekt eller formue. Poster knyttet til inntekt 

har på grunn av skattesatsene størst betydning for 

samlet skatt.

 
Post Type  

post
Gj. snitt 
påstand

Sum i hele kroner i mrd. 
kroner

Renteinnt bank Inntekt 3 963 15 614 601 979 15,6

Innskudd i innen-
landsk bank

Formue 190 795 748 433 911 100 748,4

Minstefradrag egen 
innt

Fradrag 59 387 231 066 672 930 231,1

Lønn, naturalytelse 
mv.

Inntekt 328 209 1 010 085 943 333 1010,1

Renter norsk 
fordringshaver

Inntekt 30 207 80 809 226 679 80,8

Gjeld norsk fordring-
shaver

Gjeld 765 211 2 033 265 363 658 2 033

Likningsverdi bolig Formue 497 017 856 307 498 188 856,3

Motorkjøretøy Formue 77 199 110 521 389 046 110,5

Fagforeningskontin-
gent

Fradrag 3 125 4 031 491 914 4

Premie pensjon Fradrag 6 367 6 612 060 132 6,6

Pensjon folketrygden Inntekt 170 661 176 065 090 175 176,1

Renteinnt. obligas-
jonsfond

Inntekt 1 631 1 361 369 946 1,4

Verdi aksjefond Formue 99 421 82 935 707 944 82,9

Pensjon ikke folket-
rygden

Inntekt 78 439 57 156 989 271 57,2

Innskudd , barn 16 år 
og yngre

Formue 23 896 16 792 710 250 16,8

Renteinntekter barn 
tom 16 år

Inntekt 463 317 161 111 0,3

Gave frivillige organ-
isasjoner

Fradrag 3 625 2 060 603 822 2,1

Foreldrefradrag 
påstand

Fradrag 24 809 12 547 102 259 12,5

Formue fritidseien-
dom

Formue 160 108 72 802 277 264 72,8

Reisefradrag Fradrag 14 768 6 615 190 878 6,6

Hvis vi for eksempel ser på posten ”Lønn” finner vi 

at gjennomsnittelig lønn er omtrent 328 000 kroner. 

Samlet beløp ført i selvangivelsen for alle brukere 

av posten er over ett tusen og ti milliarder kroner 

for inntektsåret 2010. Det er lett å bli tallblind og 

glemme at det er norske kroner og skattegrunnlag 

det dreier seg om. Bare denne posten alene dannet 

grunnlag for cirka 79 milliarder kroner i trygde-

avgift til statskassen, i tillegg til betydelige bidrag 

til toppskatt og skatt på alminnelig inntekt. Av 

de vel 3 millioner skattyterne som brukte posten 

for inntektsåret 2010 hadde over 97 prosent lagt 

forhåndsutfylt beløp til grunn for likningen. Dette 

viser stor tillit til etatens grunnlagsdata, samtidig 

som det viser hvor mye av skattefundamentet 

som faktisk allerede er lagt i den forhåndsutfylte 

selvangivelsen. 

Tabell 1 Samlet beløp ført av skattyterne i selvangivelsen for de 

20 mest brukte postene, sortert synkende etter antall brukere

Vi har sett på alle selvangivelsene
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Den forhåndsutfylte selvangivelsen står seg 
godt

I 2011 ble det innrapportert 54,2 millioner opp-

gaver fra arbeidsgivere, pensjonsutbetalere, 

banker, finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, 

barnehager, borettslag, fagforeninger og så videre. 

Sammen med etatens interne data om de enkelte 

skattyterne utgjorde dette grunnlagene for indivi-

duell forhåndsutfylling av selvangivelsen for inn-

tektsåret 2010. Vi kaller dette for grunnlagsdata. 

Summen av grunnlagsdataene utgjorde i overkant 

av 91 prosent av summen av de fastsatte belø-

pene for inntektsåret 2010, når vi ser på summen 

av beløpene på alle poster. Etatens omfattende 

grunnlagsdata, som forhåndsutfylles på selvangi-

velsen, har bidratt til økt etterlevelse i forhold til 

om skattyterne skulle fylt ut selv. Ordningen gjør 

det enkelt å handle riktig, samtidig som den virker 

preventivt i forhold til skatteunndragelser. 

Analysen viser at skattyterne har stor tillit til den 

forhåndsutfylte selvangivelsen. Over 65 prosent 

benyttet seg av leveringsfritaket for inntekts-året  

2010. Det vil si at disse kunne legge den forhåndsutfylte 

selvangivelsen til grunn i sin helhet. De øvrige har  

levert selvangivelsen med enkelte endringer el-

ler tilføyelser, på grunn av fordeling av gjeld og 

gjeldsrenter mellom ektefeller/samboere eller 

fradrag/inntekter som ikke har kommet med på 

selvangivelsen.

For de enkelte postene er det en stabil og høy an-

del skattytere som ikke endrer de forhåndsutfylte 

beløpene. I grafen i figur 2 er det tatt inn noen 

utvalgte poster for å illustrere utviklingen i andel 

skattytere som har lagt det forhåndsutfylte belø-

pet til grunn.  

Figuren viser en høy og stabil andel over år. For 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

i2004 i2005 i2006 i2007 i2008 i2009 i2010 

Pr
os

en
t 

Lønn 

Overskudd utgiftsgodtgjørelser

Pensjon folketrygden 

Renter bankinnskudd 

Minstefradrag 

Gjeldsrenter 

Bankinnskudd 

Gjeld 

Inntektsår

Figur 2 Samlet beløp ført av skattyterne i selvangivelsen for de 20 mest brukte postene, sortert synkende etter antall brukere
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mange poster har over 90 prosent av skattyterne 

lagt grunnlagsdata til grunn. For inntektsposten 

”Pensjon fra folketrygden” er det nærmest 100 

prosent samsvar. 

Etter innføring av leveringsfritaket for selvan-

givelsen for inntektsåret 2007 viser analysen en 

markert økning i andel med samsvar i forhold til 

tidligere år. Det er i hovedsak mengden skattytere 

med små avvik, som er betydelig redusert. Poster 

som ”Gjeld” og ”Gjeldsrenter” påvirkes av fordeling 

mellom ektefeller/samboere. Hvis disse sees under 

ett blir samsvaret vesentlig høyere. 

Analysen viser at de forhåndsutfylte grunnlagsda-

taene i stor grad blir lagt til grunn av skattyterne, 

samtidig som vi ser at de fastsatte beløpene under 

likningsbehandlingen ligger relativt nært opptil 

grunnlagsdataene. Dette indikerer god kvalitet på 

den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Skattytere som gjør endringer eller tilføyelser i 
selvangivelsen

Det er ikke mulig å fange opp alle skattemessige 

forhold som måtte inntreffe i et inntektsår i den 

forhåndsutfylte selvangivelsen. Skattyterne må 

derfor selv passe på at selvangivelsen er riktig og 

fullstendig med hensyn til inntekter, fradrag, for-

mue og gjeld. Det kan for eksempel være endringer 

i reisevei til arbeid som betinger endring av reise-

fradraget, tap eller gevinster som følge av salg i 

året, barnehageutgifter som ikke er forhåndsutfylt 

eller lignende. En stor andel av endringene gjelder 

fordeling av gjeld og gjeldsrenter mellom ektefeller/

samboere.

Skattyterne har hittil fordelt seg prosentvis rela-

tivt likt innenfor beløpsgrenser fra år til år, både 

når det gjelder beløpsmessige endringer i forhold 

til forhåndsutfylte poster, og oppførte inntekter 

og fradrag på poster som ikke blir forhåndsutfylt. 

Analysen viser ingen tegn til at skattytere i sær-

lig omfang har lært seg og eventuelt tilpasset seg 

maskinelle kontrollgrenser. 

Forhåndsutfylte poster

På disse postene ser vi at:

• De fleste oppgir mindre enn grunnlagsdata på 

inntektsposter og mer enn grunnlagsdata på 

utgiftsposter. 

• Det er også en vesentlig andel som gjør endrin-

ger i sin ”disfavør”.  

• Den største andel med avvik dreier seg om 

relativt små/moderate beløp.  

For aktuelle poster har vi beregnet ”prosentil-

tabeller” på en skala fra 1 til 100 over hvordan 

skattyterne fordeler seg innenfor beløpsintervall 

for aktuelle verdier, herunder tabeller for avvik 

mellom skattyters påstand i selvangivelsen og for-

håndsutfylte grunnlagsdata. Dette gjør det mulig 

å følge beløpsmessig utvikling i skattytermassen 

over år, men ikke minst som grunnlag for vurde-

ring av kontrollgrenser med tanke på forventet 

kontrollomfang og beløpsmessige korreksjoner. 

For posten ”Lønn” var det for eksempel rundt  

80 000 skattytere som hadde oppført et annet beløp 

enn det som var forhåndsutfylt med grunnlagsdata 

på selvangivelsen for inntektsåret 2010. Hvordan 

avviksbeløpene fordeler seg innenfor denne grup-

pen skattytere fremgår av figur 3a. 

Vi har sett på alle selvangivelsene
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Grafen viser en stor andel med små avvik om-

kring null. Omtrent 35 prosent oppgir mindre enn 

grunnlagsdata (halen til venstre). Omtrent 25 

prosent oppgir mer enn grunnlagsdata (halen til 

høyre). 

Andel skattytere og beløpsmessige avvik innenfor 

de ulike intervallene har vært relativt stabil på 

denne posten fra år til år. Likevel har små utslag 

stor betydning på en så stor provenypost som 

dette. For å tydeliggjøre dette er fordeling til og 

med prosentil 20 vist i figurene 3a og 3b. 

En avdekkingskontroll vil for eksempel i hoved-

sak være rettet mot de skattyterne som oppgir 

mindre enn grunnlagsdata, det vil si befinner seg 

i prosentintervallene i ”halen” til venstre som er 

tydeliggjort i figur 3b. Ved en kontrollgrense for 

avvik større enn 200 000 kroner vil cirka fem pro-

sent av de som har avvik falle innenfor grensen for 

inntektsåret 2010, mens det ville vært tre prosent 

for inntektsåret 2006. Når vi i tillegg kjenner til 
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antall brukere av posten og hvor stor andel som 

har avvik, kan vi anslå hvor mange kontrollutslag 

vi kan forvente innenfor gitte beløpsintervall. Til-

svarende kan gjøres for alle poster i selvangivelsen.

Poster som ikke forhåndsutfylles

Innenfor dagens regelverk er det fortsatt mange 

skattemessige forhold som den skattepliktige 

selv må opplyse om eller kreve selv, hvor det ikke 

uten videre er mulig å etablere grunnlagsdata for 

forhåndsutfylling i selvangivelsen. Slike forhold 

må også ivaretas gjennom poster i selvangivelsen. 

Kontroll av disse postene karakteriseres ved høy 

treffprosent og avdekking. 

Se eksempel på noen fradragsposter i figurene 4 og 

5 når det gjelder:

• Hvor mange som bruker postene.

• Hvilke beløp det er snakk om. 

• Hvordan fradragsbeløpene fordeler seg per post.

• Hvor stor andel av sum oppførte beløp fra 

skattyterne er det som blir lagt til grunn ved 

likningen.   

Over år har vi sett en viss nedgang i antall skattyt-

ere som bruker poster uten forhåndsutfylte beløp. 

Figur 4 gir eksempler på dette. Selv om det har 

blitt noe færre brukere ser vi samtidig en vekst i 

oppførte fradragsbeløp per skattyter, slik at kon-

trollpotensialet beløpsmessig er like stort. 

I figur 5 presenteres posten som gjelder fradrag 

for merutgifter i forbindelse med arbeid utenfor 

hjemmet. Figuren viser at fradragsbeløpene har 

fordelt seg relativt likt innenfor samme intervall 

fra år til år, selv om beløpene har økt noe i takt 

med prisstigningen. I motsetning til mange poster 

hvor det finnes en stor andel med små beløp, viser 

denne posten en rask stigning i andel med større 

fradragsbeløp. 

Hvis vi følger linjen fra 20 000 kroner i fradrags-

beløp treffer vi linjen for inntektsåret 2010 som 
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Vi har sett på alle selvangivelsene
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tilsvarer prosentil 34. Det betyr at 34 prosent har 

fradragsbeløp under 20 000 kroner og følgelig at 66 

prosent har fradragsbeløp over 20 000 kroner. 

Helt ytterst til høyre på x-aksen finner vi prosentil 

99, som tilsvarer ca 135 000 kroner for inntektsåret 

2010. Det vil si at 99 prosent av de som benyttet 

posten hadde fradragsbeløp mindre enn 135 000 

kroner. Tilsvarende at én prosent av de som be-

nyttet posten hadde ført opp fradrag over 135 000 

kroner. Blant disse har vi funnet fradragsbeløp 

opp til flere hundre tusen kroner.   

Figur 6 viser hvor stor andel av skattyternes på-

stand i selvangivelsene som blir lagt til grunn ved 

likningen for de enkelte inntektsårene. For posten 

”Merutgifter kost”, som tidligere er omtalt, ser 

vi at omkring 90 prosent av summen av oppførte 

fradrag blir lagt til grunn ved likningen. 

For posten ”andre fradrag uspesifisert” ser vi at 

omkring 70 prosent av sum påstandsbeløp fra 

skattyterne er lagt til grunn ved likningen. 

For posten faktiske utgifter blir cirka 50 prosent 

av sum påstandsbeløp lagt til grunn. Eller sagt 

på en annen måte: Halvparten av summen av de 

oppførte påstandsbeløpene ble ikke godkjent ved 

likningen.

Samlet årlig avdekking på slike poster beløper seg 

til milliardbeløp. Vi ser dessuten at skattyterne vi-

ser økt kreativitet og dristighet i fradragsføringen 

i selvangivelsen, hvorav noen tilfeller med svært 

store fradragsbeløp uten særlig rot i virkeligheten. 

Selv om det dreier seg om store årlige kontrollef-

fekter er etaten opptatt av tiltak som kan redusere 

kontrollbehovet på sikt, slik at en slipper å møte 

de samme utfordringer hvert år. Økt bruk av ulike 

forebyggende tiltak kombinert med kontrolltiltak 

vil være aktuelt i denne sammenhengen.  
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Skatteetaten endrer 40 prosent av selvangivelsene i 

favør skattyter

Skatteetaten er opptatt av riktig skatt, ikke mest 

mulig skatt. Foruten avdekking av urettmessighe-

ter er sikring av skattyternes rettigheter en viktig 

oppgave for etaten. 

Under den årlige oppfølgingen og kontrollen av 

selvangivelsene blir det foretatt et stort antall 

endringer eller rettinger for å sikre et riktig 

skatteoppgjør.

I en enkelt selvangivelse kan det være behov for 

flere endringer, som hver for seg kan slå ut i favør 

eller disfavør skattyter. I analysen har vi derfor 

valgt å se på ”Alminnelig inntekt”, som utrykker 

nettoresultatet av alle inntektsposter minus alle 

fradragsposter for den enkelte skattyter. 

Innenfor gruppen hvor oppført netto alminnelig 

inntekt fra skattyter og fastsatt alminnelig inn-

tekt ved likningsbehandlingen er forskjellig, er 

det interessant å se hvor stor andel som endres til 

skattyternes favør eller disfavør. Samtidig har vi 

også sett på hvordan den beløpsmessige fordelin-

gen av summen av endringene er i favør eller dis-

favør skattyterne. Begge deler er belyst i figurene 

7a og 7b.

Av antall skattytere som har fått endret netto al-

minnelig inntekt under likningsbehandlingen har 

40 prosent blitt endret i favør skattyter.  

Når det gjelder summen av beløpsmessige endrin-

ger i netto alminnelig inntekt er 31 prosent av sum 

endringsbeløp i favør skattyterne og 69 prosent i 

disfavør.

Dette viser at en vesentlig del av etatens innsats 

er rettet mot å sikre skattyternes rettigheter. 
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60 % 
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Figur 7B Beløpsmessig endring       Figur 7A Skattytere med endring

Vi har sett på alle selvangivelsene



Fra 1.mai 2011 har mindre aksjeselskap hatt mulighet til å velge bort revisjon. En 

fjerdedel av de etablerte selskapene og omtrent førti prosent av de nyetablerte hadde 

valgt bort revisor ved utgangen av 2011. Vi vil med denne artikkelen se tallene i 

sammenheng med bransje, regioninndeling og antall selskaper med regnskapsførere, og 

diskutere hvilke konsekvenser dette kan ha for Skatteetaten.

Små virksomheter velger bort revisjon
Av Tor Arne Pladsen, Hanne Beate Næringsrud og Sturla Roti
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Revisjonsplikten skal bidra til at regnskaps-

brukerne har sikkerhet for at informasjonen i 

årsregnskapene er korrekte. Myndighetene har 

ment at revisjon har vært et effektivt virkemiddel 

for korrekt skatte- og avgiftsberegning, og for fore-

bygging og avdekking av økonomisk kriminalitet. 

Regjeringen iverksatte et prosjekt i 2006 der 

formålet var å oppnå en vesentlig reduksjon i 

næringslivets kostnader knyttet til informasjons-

krav. Det overordnede målet på sikt er å redusere 

næringslivets administrative kostnader med 25 

prosent. Ett av tiltakene Stortinget besluttet å 

innføre som følge av dette var at små aksjeselskap 

(AS) kunne velge bort revisjon av sine regnskaper1. 

Lovendringen innebærer at virksomheter2  kan 

velge bort revisjon dersom

• årlige driftsinntekter er mindre enn fem mil-

lioner kroner,

• balansesummen er mindre enn 20 millioner 

kroner og

• gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti 

årsverk.

Loven trådte i kraft 1. mai 2011 og første mulighet 

for å velge bort revisjon var fra og med regnskaps-

året 2011. Selskapene som ønsket å benytte seg 

av denne muligheten måtte innrapportere dette 

senest 31. desember 2011 til Brønnøysundregiste-

ret. Det er viktig å presisere at også de som ikke 

velger å ha revisor, likevel er pliktige til å sende 

inn årsregnskap til Regnskapsregisteret.

1 Prop. 51 L (2010-2011), Endringer i revisorloven og enkelte andre 
lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper), Det konge-
lige finansdepartement
2 Unntaket gjelder ikke for foretak som er pliktig til å utarbeide 
konsernregnskap , eller for foretak som er under tilsyn av Finanstil-
synet etter finanstilsynsloven § 1.

Et annet tiltak som Stortinget har innført er å 

senke kravet til aksjekapital fra 100 000 kroner til 

30 000 kroner fra og med 1. januar 2012. Argumen-

tet for å innføre endringen i aksjeloven var at det 

ville gjøre det enklere å starte AS. Tilpasning til 

andre europeiske lands lovgivning på området var 

også et argument for å redusere aksjekapitalen3 .

Formålet med denne artikkelen er å se nærmere på 

hvor mange selskaper som valgte bort revisor fra 

og med loven trådte i kraft 1. mai 2011. Artikkelen 

er todelt. Først skal vi se nærmere på selskapene 

som er etablert før 1. mai 2011 for deretter å rette 

søkelyset mot selskapene som er etablert etter 1. 

mai 2011. 

En fjerdedel har ikke revisor

Vi har tatt utgangspunkt i selskapene (AS) som 

har levert årsregnskap for 2010 til Regnskapsre-

gisteret. På bakgrunn av kunngjøringer fra Fore-

taksregisteret har vi talt opp hvor mange som har 

valgt bort revisor og hvor mange som har valgt å 

ha regnskapsfører. 

Av de som hadde levert årsregnskap for 2010 til 

Regnskapsregisteret4  var det 58 prosent som 

oppfylte kriteriene for å velge bort revisor. I følge 

kunngjøringer fra Foretaksregisteret var det 24 

prosent av de som hadde levert årsregnskap som 

ikke hadde revisor per 31. desember 2011.

 

3 Prop. 148 L (2010-2011), Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse 
av kravet til minste aksjekapital mv.), Det kongelige justis- og 
politidepartement
4 Prop. 148 L (2010-2011), Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse 
av kravet til minste aksjekapital mv.), Det kongelige justis- og 
politidepartement

Små virksomheter velger bort revisjon
Av Tor Arne Pladsen, Hanne Beate Næringsrud og Sturla Roti
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Figur 1 viser at fra loven trådte i kraft og fram til 

31.desember 2011 har det vært en jevn økning i 

selskaper som har valgt bort revisor, mens antall 

selskaper som har valgt bort revisor har stabilisert 

seg i de to første månedene i 2012. Dette er en na-

turlig utvikling fordi selskapene hadde en frist til 

31. desember 2011 for å kunne velge bort revisjon 

av årsregnskapet for 2011. 

Det er mulig at selskaper som kan velge bort 

revisor vil benytte regnskapsfører i stedet. Det 

er derfor interessant å se om antallet selskaper 

med regnskapsfører har endret seg noe i samme 

tidsperiode. Vi ser av figuren at antall selskaper 

som benytter ekstern regnskapsfører har en svak 

økning fra desember 2011 og fram til februar 2012.

Små forskjeller mellom regionene

Figur 2 Andelen som har valgt bort revisor per region av 
de som leverte årsregnskap for 2010
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Figur 2 viser en regional oversikt over antall AS 

som hadde valgt bort revisor per 31. desember 

2011. Vi ser at det er marginale regionale forskjel-

ler. Det er høyest andel AS i Skatt nord som velger 

bort revisor. Her har 28 prosent av alle AS valgt 

bort revisor, mens i Skatt vest hvor det er lavest 

andel, har 21 prosent valgt bort revisor. Det er en 
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statistisk signifikant5  forskjell mellom antallet 

som velger bort revisor i Skatt nord sammenlignet 

med Skatt vest.

Mindre forskjeller mellom bransjene

Figur 3 viser en oversikt over antall selskaper i de 

16 største bransjene som har valgt bort revisor per 

31. desember 2011. Vi ser at den største bransjen 

er ”omsetning og drift av fast eiendom” og her har 

rundt 10 000 selskaper valgt bort revisor. Det er 

ikke overraskende at det er størst antall selska-

per i denne bransjen som har valgt bort revisor, 

ettersom dette er den største bransjen. I de øvrige 

bransjene er det mellom tusen og fem tusen sel-

skaper som ikke har revisor.

Tabell 1 viser en oversikt over de fem største 

bransjene og andelen som har valgt bort revisor 

innenfor hver bransje. Her ser vi at bransjen ”fag-

lig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting” er den 

bransjen hvor størst andel, 30 prosent, har valgt 

bort revisor. I de fire øvrige bransjene har litt over 

20 prosent av selskapene valgt bort revisor. 

5 Det vil si at forskjellen er større enn hva vi forventer av tilfeldige 
variasjoner

Tabell 1 Andel AS per bransje i prosent uten revisor per 31. desem-
ber 2011 sortert på de fem største bransjene 

Bransje Andel uten revisor

Omsetning og drift av fast eiendom 22 %

Varehandel, reparasjon av 

motorvogner

21 %

Finansierings- og 

forsikringsvirksomhet

22 %

Bygge- og anleggsvirksomhet 23 %

Faglig, vitenskapelig og teknisk 

tjenesteyting

30 %

40 prosent av nye AS velger ikke revisor etter 
reformen

Til nå har vi sett på selskapene som ble etablert før 

lovendringen trådte i kraft. Nå skal vi se nærmere 

på selskapene som ble etablert etter 1. mai 2011. I 

perioden 1. mai 2011 til 31. desember 2011 ble det 

registrert 11 418 AS i Enhetsregisteret. 43 prosent 

av selskapene hadde  ikke revisor per 31. desem-

ber 2011. 
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Små virksomheter velger bort revisjon
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Figur 4 Andel nye AS fra 1. mai 2011 til 31. desember 
2011 som ikke har revisor

Figur 4 viser en regional oversikt over nye virk-

somheter uten revisor i perioden mai til og med 

desember 2011. Vi ser at det er små regionale for-

skjeller. Det er høyest andel nye AS i Skatt sør, 46 

prosent, som velger å ikke ha revisor, mens det er 

lavest andel i Skatt vest, 39 prosent. Det er en 

statistisk signifikant forskjell mellom antallet som 

velger bort revisor i sør sammenlignet med Skatt 

vest.

Flere benytter regnskapsfører

Det er interessant å undersøke om flere nye sel-

skaper velger å benytte regnskapsfører framfor 

revisor. Vi har sammenlignet perioden 1. mai 2011 

til 31. desember 2011 kontra samme tidsperiode i 

2010. Vi ser i tabell 2 at det har vært en økning 

på 5 prosentpoeng blant AS som benytter ekstern 

regnskapsfører. Forskjellen mellom 2010 og 2011 

er statistisk signifikant. Dette kan indikere at 

noen AS som ikke velger å bruke revisor heller 

bruker ekstern regnskapsfører som rådgiver.
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Tabell 2 Oversikt over nyetablerte AS som har/ikke har 
regnskapsfører

 1.5. - 31.12.2010 1.5. - 31.12.2011

Uten regnskapsfører 5 508 6 079

Med regnskapsfører 3 968 5 339

Totalt 9 476 11 418

Andel med 

regnskapsfører

42 % 47 %

Flere nye virksomheter etablerer AS

Figur 5 viser utviklingen i nyetablerte AS, en-

keltpersonforetak og NUF per måned i Enhets-

registeret fra 1. mai 2011. Vi ser at antall nyeta-

blerte AS per måned har økt fra november 2011 

til februar 2012. Det er for tidlig å si noe sikkert 

om denne utviklingen er på bekostning av andre 

selskapsformer.

Årsaker til at flere velger å stifte et AS kan være 

naturlig å se i sammenheng med at kravet til ak-

sjekapital er redusert fra 100 000 kroner til 30 000 

kroner, og at virksomhetene som oppfyller kriteri-

ene for å velge bort revisor sparer revisjonshonora-

rene. Et av formålene med reformen var nettopp at 

det skulle bli lettere å etablere AS enn tidligere, og 

mye tyder på at tiltakene har hatt effekt. 

Aktuelle utfordringer knyttet til reformen

I kjølvannet av at AS kan velge bort revisjon kan 

Skatteetaten møte noen utfordringer. Revisjons-

plikten har vært et viktig tiltak for å forebygge 

og avdekke skatteunndragelser og økonomisk 

kriminalitet. En viktig del av revisjonen har 

også vært veiledning til næringsdrivende og kor-

rigering av feil i bokføringen. Når denne objektive 

kontrollinstansen blir borte, kan det føre til at det 

blir lettere å unndra skatt og bedrive økonomisk 

kriminalitet. For det første ivaretok revisjonsplik-

ten hensynet til skatte- og avgiftskontroll, for det 

andre hadde revisorene plikt til å rapportere til 

Økokrim dersom det var mistanke om at en trans-

aksjon hadde tilknytning til utbytte av straffbar 

handling eller forhold som rammes av straffeloven 

(hvitvaskingsloven). 

Det blir også påpekt6 at reformen kan få konse-

kvenser for skatteprovenyet, både som følge av økt 

fare for skatteunndragelse, men også som en følge 

av redusert kvalitet på regnskapene. Det er van-

skelig å anslå provenyvirkninger av reformen og 

det er usikkert hvilke samfunnsøkonomisk effekt 

dette vil medføre.

Skatteetaten må tilpasse sin kontrollvirksomhet 

til den nye ordningen, noe som kan medføre at 

etaten må allokere ressurser og gjennomføre orga-

nisatoriske endringer for å møte den nye hverda-

gen. Finansdepartementet legger også til grunn at 

Skatteetaten tilpasser sin kontrollvirksomhet til 

det nye lovverket. 

Avsluttende kommentarer

Undersøkelsen i denne artikkelen viser at unnta-

ket fra revisjonsplikt har gitt umiddelbar effekt. Vi 

ser at 24 prosent av selskapene som fikk årsregn-

skapet for 2010 revidert av revisor ikke velger å ha 

revisor for årsregnskapet 2011, mens 43 prosent 

av AS som ble etablert i perioden 1. mai 2011 til 

31. desember 2011 ikke har revisor. Videre viser 

undersøkelsen at det er flere nye virksomheter 

som velger selskapsformen AS.

6 Prop. 51 L (2010-2011), Endringer i revisorloven og enkelte andre 
lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper), Det konge-
lige finansdepartement

Små virksomheter velger bort revisjon
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Historikk 

I Norge har vi hatt ulike former for kontroll av årsregnskaper til 
selskaper. Den første lovbestemmelsen kom i 1899 og har siden 
vært gjennom mange reformer. Ordningen med revisorplikt for 
aksjeselskap ble innført i 1910. I 1950 ble attestasjonsplikten for 
innsending av årsoppgaven til Skatteetaten innført. Revisjonsplikt for 
AS har tradisjonelt vært knyttet opp mot regnskapsplikten, noe som 
innebærer at alle AS som er regnskapspliktige etter regnskapsloven 
har plikt til å påse at årsregnskapet revideres av en godkjent registrert 
eller statsautorisert revisor. 

Bakgrunnen for reformen

Bakgrunnen for at Stortinget ønsket å gjøre det mulig for små AS 
å  velge bort revisjon av årsregnskapet for små AS er grunnet i ulike 
argumenter. De viktigste argumentene for å innføre reformen var:

•	 hensynet til Nordisk og internasjonal utvikling og at norske 
selskaper får like ramme- og konkurransevilkår i forhold til de 
øvrige land i Europa

•	 forenklingshensyn der en lemping av revisjonsplikten klart vil 
føre til en forenkling og en reduksjon av administrative byrder 
for små AS slik at det skal bli lettere å starte opp og drive små 
virksomheter.

•	 sannsynlige samfunnsøkonomiske nettogevinster 

Stortinget mener de minste AS utsettes for en uforholdsmessig høy 
kostnad ved revisjonsplikt sett i forhold til omsetning og skattbar 
inntekt.  

Ut i fra funnene som er presentert i artikkelen, 

kan vi ikke uttale oss om hvilke konsekvenser 

denne reformen vil ha på skatteprovenyet, regn-

skapskvaliteten og samfunnsøkonomiske effekter. 

For å bidra til økt kunnskap om hvilke positive 

og negative virkninger reformen har, skal Skat-

teetaten evaluere reformen i samarbeid med et 

eksternt forskningsmiljø. Rapporten forventes å 

være ferdigstilt i 2015.





Norske NUF utgjør en liten andel av skattytermassen, men har oppnådd stor allmenn 

oppmerksomhet. Tall i denne artikkelen viser at andelen norske NUF som innretter seg 

etter gjeldende regelverk, er urovekkende lav. Norske NUF drevet av personer som i løpet av 

de siste fem årene har vært involvert i konkursrammede virksomheter, innretter seg minst 

av alle.

Norske NUF: Liten aktivitet - store utfordringer 
Av Torstein Selseth, Majken Thorsager, Arne Kristiansen og Truls Valmestad



23

I juni 2011 var det registrert i overkant av 29 100 

NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak) i En-

hetsregisteret. Mange NUF driver kun virksomhet 

i Norge, og har bare en postboksadresse i utlandet. 

Vi kaller dem ”norske NUF” men også andre be-

nevnelser brukes. Vi har skilt dem ut på følgende 

kriterier: 

• flere NUF med hovedforetak registrert på 

samme adresse

• hovedforetak med adresse i Storbritannia eller 

på Seychellene

• ikke mer enn 10 ansatte

• avgiftspliktig omsetning på under 5 millioner 

kroner

Bruk av kriteriene gir oss i alt 13 545 virksomhe-

ter som var aktive ved utløpet av juni 2011. Det 

er forhold rundt disse vi vil omtale i denne artik-

kelen. Bakgrunnen for valg av de fire kriteriene er 

utdypet i rapporten ”Norske NUF 2011 - en beskri-

vende analyse” fra Skatteetatens analyseteam.

Mange følger ikke det grunnleggende 
regelverket

Selve grunnlaget for fastsettelse av riktig skatt og 

avgift, baserer seg på at virksomhetene selv rap-

porterer inn korrekte tall. Dette forutsetter at de 

oppfyller en rekke plikter:

• dokumentasjon/bokføring i henhold til regn-

skapsloven og bokføringsloven med forskrifter

• korrekt registrering i alle aktuelle registre

• rettidig rapportering av alle pliktige oppgaver  

• rettidig betaling av skyldige skatter og avgifter 

Skatteetaten organiserer og bemanner sin virk-

somhet ut i fra tanken om at det store flertallet 

av skattytere innfrir sine lovpålagte plikter. Res-

surser er satt av for å gjennomføre kontrolltiltak. 

Det er helt avgjørende at skattyterne oppfyller 

sine plikter. Både for å sikre offentlige inntekter, 

men også for å sikre like konkurransevilkår virk-

somhetene i mellom.

Norske NUF: Liten aktivitet - store utfordringer 
Av Torstein Selseth, Majken Thorsager, Arne Kristiansen og Truls Valmestad
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Figur 1 Oversikt over om norske NUF oppfyller sine plikter knyttet til å registrere seg, levere oppgaver og 
betale rettidig for inntektsåret 2010
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I Skatteetaten regnes norske NUF for å være 

en utfordring når det kommer til etterlevelse av 

regelverket på skatte- og avgiftsområdet. Også 

private aktører, som leverandører, banker og for-

sikringsselskaper, rangerer risikoen knyttet til 

NUF virksomheter som høy. Årsaken er åpenbar, 

da eventuelle krav mot virksomheten må rettes 

mot hovedselskapet som ligger i utlandet.

I figur 1 viser vi en oversikt over hvordan norske 

NUF innfrir sine plikter knyttet til registrering, 

rapportering og betaling. 

Kun 49 prosent er registrert i MVA-registeret

Analysen tar utgangspunkt i aktive virksomhe-

ter i Enhetsregisteret. Aktive virksomheter som 

ikke er registrert i Enhetsregisteret inngår ikke i 

tallmaterialet.

Det foreligger en generell merverdiavgiftsplikt 

knyttet til all omsetning av varer og tjenester, med 

mindre det foreligger særskilte unntak. I henhold 

til merverdiavgiftsloven blir virksomhetene regis-

treringspliktige når avgiftspliktig omsetning over-

stiger 50 000 kroner i løpet av en tolvmåneders-

periode. En registreringsgrense på 50 000 kroner 

i brutto omsetning er lav, og mange virksomheter 

vil ved normal drift overstige registreringskravet 

etter få uker eller måneders aktivitet. Det er der-

for oppsiktsvekkende at kun 49 prosent av norske 

NUF er registrert i MVA-registeret. 

Vi har ikke opplysninger som dokumenterer hvor 

riktig eller gal den faktiske registreringsprosen-

ten er i forhold til kravene for registrering. Vi vet 

at 47 prosent av alle norske NUF er oppført med 

bransjekode innenfor følgende tre bransjer:

• Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 

(17 prosent)

• Varehandel, reparasjon av motorvogner (16 

prosent)

• Bygge- og anleggsvirksomhet (14 prosent)

Virksomheter innen disse bransjene er normalt av-

giftspliktige. Dette underbygger bekymringen vår 

over en lav registreringsprosent i MVA-registeret.

Manglende rapportering 

Norske NUF er skattemessig hjemmehørende i 

Norge, og har samme skatte- og selvangivelsesplikt 

som norskstiftede aksjeselskaper. De skal levere 

de samme pliktige ligningsskjemaene som aksje-

selskap. Følgende skjemaer skal alltid leveres:

• Selvangivelsen for aksjeselskap (RF-1028)

• Næringsoppgave 2 (RF-1167)

• Avstemming av egenkapital (RF-1052)

• Merverdiavgiftsoppgaver (2 månedlig eller 

årstermin)

Vi har valgt å undersøke om norske NUF leverer 

pliktige skjemaer for inntektsåret 2010. Noen av 

de norske NUF vi belyser, var ikke opprettet før 

i 2011, og har ikke plikt til å levere oppgave for 

2010. Dette omfatter 1 874 virksomheter, og disse 

inngår ikke i tallmaterialet.

Kun 45 prosent leverte selvangivelsen rettidig

Av norske NUF med plikt til å levere selvangi-

velse, har 36 prosent ikke levert selvangivelse for 

inntektsåret 2010, mens 19 prosent leverte selv-

angivelsen for sent.
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55 prosent leverte næringsoppgave 2 med avstemming 

av egenkapital elektronisk

Norske NUF skal levere næringsoppgave 2 som 

vedlegg til selvangivelsen. De skal også levere et 

eget skjema for avstemming av egenkapital. Av de 

som har levert, er det bare én prosent som kun har 

levert en av oppgavene. Resten har levert begge. Vi 

har kun opplysninger for de som har levert elektro-

nisk. Det finnes ingen statistikk over hvor mange 

som har levert oppgaven på papir. Med bakgrunn 

i den lave leveringsprosenten i forbindelse med 

øvrige pliktige leveringer, er det grunn til å tro at 

mange heller ikke har etterlevd kravet om levering 

av næringsoppgave og egenkapitalavstemming.

61 prosent leverte alle MVA-oppgaver i 2009 og 2010 

innen fristen

I punktet om registrering i MVA-registeret, ble det 

omtalt som oppsiktsvekkende hvor få norske NUF 

som er registrert. Av de 6 590 MVA-registrerte nor-

ske NUF var det 61 prosent som i perioden 2009 

til 2010 leverte MVA-oppgavene innen fristen. I 

samme periode fikk 23 prosent av de registerte 

virksomhetene minst én gang fastsatt merverdiav-

giften ved skjønn grunnet manglende oppgave. Det 

var elleve prosent som ble purret og som leverte, 

mens fem prosent leverte oppgave etter å ha mot-

tatt et forslag til skjønn. 

55 prosent leverte årsregnskap innen fristen

Et NUF har regnskapsplikt hvis det utøver eller 

deltar i virksomhet i Norge, og er skattepliktig for 

virksomheten til Norge. Alle regnskapspliktige 

skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregis-

teret i Brønnøysund. Plikten gjelder selv om det 

ikke er drift i enheten, og for enheter som er under 

avvikling, helt til de er endelig slettet i Enhetsre-

gisteret. NUF som er skattepliktige i Norge, må 

sende inn både filialregnskapet og regnskapet for 

det utenlandske foretaket. 

• 55 prosent av norske NUF etablert før 2011, 

leverte årsregnskap som de skulle i 2010

• 38 prosent av norske NUF har aldri levert et 

årsregnskap

Norske NUF registrert i 2009 og 2010 utgjør en 

stor andel av de som aldri har levert årsregnskap. 

Litt over halvparten av de som aldri har levert 

regnskap ble opprettet i 2010, og 24 prosent ble 

opprettet i 2009. Det er også eldre virksomheter 

som aldri har levert årsregnskap. 

Betaler ikke til fastsatt frist

Vi har sett på hvordan norske NUF oppfyller sine 

betalingsforpliktelser knyttet til forskuddsskatt, 

restskatt og merverdiavgift for inntektsåret 2010.

Forskuddsskatt 

Det er kun 18 prosent av norsk NUF opprettet 

før 2011, som fikk utskrevet forskuddskatt i 2010. 

Av disse var det kun 48 prosent som betalte alle 

terminene innen fristen. Av de som fikk utskrevet 

forskuddskatt er det 20 prosent som fortsatt har 

skyldige beløp fra 2010.

Restskatt

50 prosent av norske NUF opprettet før 2011 fikk 

restskatt for 2010. Det var kun 38 prosent som 

betalte denne innen fristen, og 59 prosent hadde 

gjenstående beløp per oktober 2011.

Norske NUF: Liten aktivitet - store utfordringer
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Merverdiavgift 

Av norske NUF som var registrert i MVA-registeret 

i 2010, betalte kun 43 prosent samtlige terminer 

innen fristen. 34 prosent betalte etter å ha fått 

purring, mens det for 18 prosent ble begjært ut-

leggsforretning. De resterende fem prosent ble 

begjært konkurs, se figur 2. 

Det er 15 prosent av MVA-registrerte norske 

NUF som skylder merverdiavgift for perioden 

2009-2010. 

Betalt til 
forfall 
43 % 

Betalt etter 
purring 
34 % 

Betalt etter 
utlegg 
18 % 

Begjært 
konkurs 

5 % 

N = 6 590 

Figur 2 Norske NUF som er MVA-registrert, etter om de har 
betalt avgift eller fått sanksjoner

Liten aktivitet i norske NUF

Vi har påvist at norske NUF har store utfordrin-

ger med å følge gjeldende lovverk med tanke på 

korrekt registrering, rapportering, betaling, og 

innsendelse av pliktig årsregnskap.

Vi har hentet ut informasjon om enkelte forhold 

som sier noe om norske NUF sitt aktivitetsnivå. 

Det er også tatt ut tall som viser når selskapene 

ble etablert, blant annet på bakgrunn av medi-

aoppslag hvor det har blitt fokusert stort på 

etableringslysten.

Lav eller ingen omsetning

Det er kun 33 prosent av de som har levert næ-

ringsoppgaven elektronisk som oppga brutto 

driftsinntekter på over 500 000 kroner, se figur 

3. Likeledes er det interessant at halvparten av 

de som har levert næringsoppgaven elektronisk 

oppgir lavere brutto omsetning enn 200 000 kroner 

eller ingen omsetning. Dersom det norske NUF-et 

skal være en hovedinntektskilde for en eller flere 

personer, kan en vanskelig tenke seg en bruttoom-

setning på under 500 000 kroner. Med bakgrunn i 

de innrapporterte tallene, kan en slå fast at kun et 

mindretall av de involverte personene har inntekt 

fra et norsk NUF som hovedinntektskilde. 

Under 
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500 000 kr. - 
2 mill. kr. 

26 % 

Over 2 
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Ingen 
opplysninger 

20 % 

N =6 034 

Figur 3 Norske NUF som har levert næringsoppgave 2 for inntektsåret 2010, 
etter størrelse på driftsinntekter på oppgaven

Få eller ingen ansatte

De norske NUF har svært få ansatte. Hele 75 

prosent av virksomhetene har ingen registrerte 

ansatte. Blant de resterende er det 15 prosent som 

har én ansatt, mens kun ti prosent har to eller 

flere ansatte. 
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Norske NUF er unge virksomheter

Figur 4 viser hvordan de 13 545 norske NUF for-

deler seg med hensyn til hvor lenge de har vært 

registrert i Enhetsregisteret.

Figuren viser at hele 51 prosent av virksomhetene 

vi har definert til å være norske NUF per juli 2011, 

har blitt registrert innenfor toårsperioden juli 2008 

til og med juni 2010. I de siste 12 månedene har 

etableringslysten blitt mer enn halvert i forhold til 

året før. 

Personene bak norske NUF

Hvordan norske NUF oppfyller sine forpliktelser 

avspeiler de holdningene sentrale personer rundt 

virksomheten har til myndighetene og gjeldende 

lovverk på skatteområdet. Disse personene gjør de 

konkrete vurderingene og handler på vegne av sin 

virksomhet. 

Det er derfor interessant å fremskaffe opplys-

ninger om personer som er knyttet til driften av 

norske NUF. Alle NUF er forpliktet til å registrere 

opplysninger om enten daglig leder eller kontakt-

person i Foretaksregisteret. Flere personer kan ha 

ulike roller. Vi har sett på:

• daglig leder/administrerende direktør

• styrets leder

• kontaktpersoner 

Disse rollene ble per juni 2011 besatt av 12 872 

personer.

Opplysninger om personer tilknyttet norske NUF

Det er 35 prosent av personene knyttet til nor-

ske NUF, som har vært involvert i en eller flere 

virksomheter som er slettet. 29 prosent har vært 

tilknyttet andre virksomheter som ikke har levert 

selvangivelse. 

18 prosent involvert i tidligere konkurser 

Av de tilknyttede personene, er 18 prosent regis-

trert med rolle i minst en annen virksomhet, som de 

Norske NUF: Liten aktivitet - store utfordringer
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Figur 4 Norske NUF, Aldersfordeling- antall år fra opprettelse til uttrekk i juli 2011
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siste 5 årene har gått konkurs. I den sammenheng 

er det viktig å bemerke at vi kun har opplysninger 

om relativt nylige konkurser. Tallet ville vært høy-

ere dersom alle tidligere konkurser var med. 

Vi har sett på om norske NUF hvor tilknyttede 

personer tidligere har vært innblandet i konkur-

ser, kommer dårligere ut enn norske NUF som er 

drevet av personer som ikke har vært involvert i 

konkurser.  

• For gruppen av norske NUF som har tilknyttet 

person med konkurserfaring, øker andelen som 

ikke har levert selvangivelse med 30 prosent.

• For gruppen av norske NUF som har tilknyttet 

person med konkurserfaring, øker andelen som 

har ubetalte MVA-krav med 90 prosent.

Tallene indikerer at en stor andel av de manglene 

og feilene norske NUF gjør, utøves av gjengangere. 

Det å flytte sin aktivitet mellom ulike organisa-

sjonsformer og organisasjonsnumre, kan være et 

hjelpemiddel for å drive useriøst. Noen personer 

har tilknytning til nesten hundre ulike virksom-

heter som har gått konkurs. 

Hvorfor opprettes norske NUF?

Vi har lagt frem en oversikt i figur 4 som viser at 

mange norske NUF er relativt nyetablerte. Videre 

har vi dokumentert en lav registreringsprosent i 

MVA-registeret, og en bekymringsfull statistikk 

over rapportering av pliktige oppgaver og betaling. 

Det er synliggjort et overraskende lavt aktivitets-

nivå med hensyn til innrapportert omsetning og 

antall ansatte. Norske NUF sitt bidrag til produk-

sjon av varer og tjenester, samt sysselsetting av 

norske arbeidstakere, er tilsynelatende ganske 

beskjedent. Man blir sittende tilbake med spørs-

målsstillingen: Hvorfor velger personer å opprette 

ett NUF? 

En undersøkelse gjennomført av Opinion AS1 på 

oppdrag fra Skatteetaten, tar blant annet opp for-

deler og ulemper ved å starte enkeltpersonforetak, 

private aksjeselskap og NUF. Det å unngå person-

lig ansvar, kombinert med at det ikke stilles krav 

til aksjekapital, fremstår som hovedargumenter 

for å drive et NUF. Det at NUF-virksomheter har 

vansker med å få kreditt og forsikring, trekkes inn 

som negative konsekvenser ved NUF-formen.

Det er kjent at konsulentselskaper har spesiali-

sert seg på å selge ulike NUF-pakker til en gunstig 

pris. Tjenesten består i å opprette og registrere et 

hovedforetak i utlandet, samt sørge for fremtidige 

leveringer av oppgaver til utlandske myndighe-

ter. Konsulentselskapenes aktivitet retter seg 

særlig mot mindre og nyetablerte bedrifter. En 

aggressiv markedsføring av virksomhetsformen 

de siste årene, har trolig påvirket den sterke 

etableringslysten. 

På spørsmålet om hensikten ved mange av de nor-

ske NUF-etableringene, har vi for lite grunnlag 

til å trekke klare konklusjoner. En lav registre-

ringsprosent i MVA-registeret, kombinert med lav 

rapporteringsprosent av pliktige oppgaver, gjør at 

vi knapt har noen informasjon om halvparten av 

de registrerte norske NUF-ene.

Følgende punkter kan være grunner til at norske 

NUF registreres i Enhetsregisteret, uten at denne 

etableringen gir spor av aktivitet i ettertid:

• Etablering skjer med bakgrunn i planlagte 
1 ”Nye næringsdrivende. Kvalitativ undersøkelse for Skatteetaten. 
Oslo, desember 2011”, Opinion AS
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aktiviteter som ikke realiseres. 

• Etablering skjer med ønske om å drive sidevirk-

somhet til annet arbeid, men som ikke når et 

registreringspliktig omfang (MVA-registeret).

Avslutningsvis kan vi ikke se bort i fra at enkelte 

norske NUF drives uten at reell aktivitet oppgis 

til skattemyndighetene. Med andre ord at virk-

somheten drives helt eller delvis svart. Det er også 

grunnlag for å hevde at virksomhetsformen NUF 

tiltrekker seg personer med tidligere tilknytning 

til konkursrammede virksomheter. Det er også na-

turlig å tenke seg at NUF vil kunne tiltrekke seg 

personer med illojale hensikter, da selskapsformen 

krever minimal etableringskapital, samtidig som 

etablererne slipper personlig ansvar. 

Utfordringer for Skatteetaten 

Tallene viser at det er mange norske NUF Skatte-

etaten vet svært lite om, utover at de er registrert 

i Enhetsregisteret. 

Innledningsvis, under overskriften ” Mange følger 

ikke det grunnleggende regelverket”, sa vi noe om 

betydningen av korrekte opplysninger for et sys-

tem basert på egenrapportering. For at Skatteeta-

ten skal sikre riktig skatt til rett tid, og ikke minst 

bidra til like konkurransevilkår i markedet, er det 

avgjørende at en stor majoritet av skattytermas-

sen bidrar med korrekt og rettidig rapportering. 

Antall norske NUF utgjør en liten gruppe sett 

i lys av andre virksomhetsformer. Allikevel vil 

konsekvensene av en så lav etterlevelse som vi har 

dokumentert her være store. Følgende merarbeid 

for forvaltningen kan stå som eksempler på dette:

• arbeid med purringer og merarbeid med å 

oppnå kontakt med ansvarlige personer

• forslag til skjønn og fastsettelse av skjønn

• påfølgende klagebehandling og senere endring 

av tidligere vedtak

• økt behov for kontrollarbeid

Kostnadene knyttet til oppfølging av manglende 

og/eller for sen rapportering, er høye. 

Norske NUF som drives av personer som har vært 

knyttet til konkursrammede selskaper, oppfyller i 

mindre grad sine plikter enn andre norske NUF. 

Et interessant spørsmål er om etterlevelsen ville 

økt hvis personene bak hadde blitt mer ansvarlig-

gjort for virksomhetens feil og mangler. 

Det foreligger forventninger til at endringene i ak-

sjeloven om redusert krav til aksjekapital og end-

ringer i revisorloven om mulig bortvalg av revisor, 

vil redusere etableringen av nye NUF. Det er også 

et spørsmål om flere av de som driver norske NUF 

i dag vil velge aksjeselskapsformen for fremtiden.

Norske NUF: Liten aktivitet - store utfordringer



Skatteetaten har satt i gang flere tiltak for å få flere til benytte selvbetjeningsløsningen 

for endring av skattetrekk på skatteetaten.no. En sammenligning av klikkmønstre 

i pressperioden fra 15. desember til 31. januar, viser at det er færre besøkende på 

nettsiden i 2012 enn året før, men at antallet som leverer søknaden elektronisk likevel 

øker. Samtidig viser økt tidsbruk og flere klikk per besøk at det er rom for å gjøre 

brukeropplevelsen på skatteetaten.no bedre. 

Flere endrer skattekortet på nett
Av Arne Kristian Aas 
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Det er svært mange henvendelser om skattekort i 

løpet av et år. Særlig er det mange henvendelser 

fra skattytere som ønsker å endre hvor mye de 

blir trukket i skatt. Både informasjon om skat-

tekort og en tjeneste for endring av skattetrekket 

er tilgjengelig på skatteetaten.no. Likevel var det 

kun 57 prosent som endret skattetrekket via nett-

tjenesten i 2011 sett under ett. 

For å øke andelen som leverer søknad om endring 

av skattetrekk elektronisk er det gjort flere tiltak 

det siste året. De viktigste er: 

• landsdekkende markedsføringskampanje av 

skattekorttjenestene på skatteetaten.no

• stor link til skattekortsidene fra forsiden av 

skatteetaten.no

• forenklet innlogging til alle de elektroniske 

tjenestene

• økt fokus på opplæring i bruk av de 

elektroniske tjenestene til skattytere som 

ringer Skatteopplysningen eller møter opp i 

publikumsmottakene

I sum gir de iverksatte tiltakene grunn til å for-

vente at det har vært en endring i bruken av skat-

tekortsidene på skatteetaten.no. 

Flere bruker den elektroniske 
selvbetjeningsløsningen

Figur 1 viser at det totalt sett var flere som endret 

skattetrekk i 2011 enn det var året før og året et-

ter. Nedgangen fra 2011 til 2012 kommer i form av 

færre søknader på papir. Det var ti tusen flere som 

endret skattetrekket selv på internett i 2012 enn 

det var året før. Selv om den prosentvise økningen 

ikke var like høy som fra 2010 til 2011 var det 

likevel sju prosent flere som endret skattetrekket 

ved hjelp av den elektroniske tjenesten i perioden 

15. desember 2011 - 31. januar 2012. Utviklingen 

er med andre ord i tråd med ønsket om at flere 

0 

100 

200 

300 

2010 2011 2012 

Tu
se

n

På papir 

Elektronisk 

+ 5,1 % - 16,5 % 

+ 28,3 % 
+ 7 % 

Figur 1 Antall endringer av skattetrekk i pressperioden, definert som 15. desember til 31. januar, 
utført via papir og elektronisk for årene 2010-2012. Pressperioden i 2010 starter 15. desember 2009 
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skal hjelpe seg selv på nett. Dette kan tyde på at 

Skatteetaten har tatt noen riktige grep.

Færre besøkende på innloggingssiden til 
selvbetjeningsløsningen

En nærmere gjennomgang av bruken av skatte-

kortsidene på skatteetaten.no viser imidlertid at 

jobben ikke er ferdig. Figur 2 viser hvordan bruken 

av skattekortsidene har endret seg. Figur 2 viser 

tre ulike klikkmønstre knyttet til skattekort på 

skatteetaten.no. 

Forsiden » om skattekort » innloggingssiden

Det øverste klikkmønsteret knytter seg til antall 

besøkende som starter på forsiden og så er innom 

både skattekortsidene og innloggingssidene til 

skattekorttjenesten på nett. Oversikten viser at 

det er færre brukere som hadde dette klikkmøn-

steret i 2012 enn det var i 2011. Ved å bare se på 

antall besøkende kunne man feilaktig komme til 

å konkludere med at tiltakene for å få flere over 

på nett ikke var vellykkede. Imidlertid benytter 

en større andel seg av den elektroniske selvbetje-

ningsløsningen for endring av skattetrekket. Når 

det er en nedgang i antall personer som er innom 

innloggingssiden, samtidig som flere fullfører tje-

nesten, betyr det at færre gir opp underveis. Det 

er positivt. 

Imidlertid bruker de besøkende vesentlig lenger 

tid, og er innom flere sider, før de når frem til inn-

loggingssiden. Det viser at det ikke er blitt enklere 

å komme seg fra forsiden til skattekorttjenestene 

enn året før, snarere tvert i mot. Det er med andre 

ord et potensial knyttet til å korte ned veien fra 

forsiden til skattekorttjenestene. Et dypere dykk 

i klikkmønsteret viser også at flere lykkes første 

gang. Det fremgår av at differansen mellom antall 

besøkende på innloggingssidene og antallet som 

fullfører tjenestene er mindre i 2012 enn året før. 

Om skattekort <-> innloggingssiden <->  bestille 

skattekort

Det andre klikkmønsteret viser de som er innom 

sidene med informasjon om skattekort, innlog-

gingssiden til skattekorttjenestene og sidene for å 

bestille PIN-kode under samme besøk. Det er ikke 

tatt hensyn til rekkefølgen. Det var om lag 3 000 

Forsiden---> om skattekort ---> innloggingssiden                                       
                         Unike besøkende                        205 000      (- 1,5 %) 
                         Tid pr. besøk:                               8:00 min    (+ 67 %) 
                         Sider pr. besøk:                           7,67             (+ 13,2 %) 

Om skattekort <--> innloggingssiden <--> bestille pinkoder                     
                         Unike besøkende                        23 600        (+ 14,5 %) 
                         Tid pr. besøk                                13:16 min  (+12,6%) 
                         Sider pr. besøk                            14,37           (+ 0,3%) 

Om skattekort <--> innloggingssidene <--> Adresser og åpningstider:    
                        Unike besøkende                        31 760         (- 8,9 %) 

                         Tid pr. besøk                                14:28 min   (+ 11,1 %) 
                         Sider pr. besøk                            13,93            (+ 0,7 %) 
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Figur 2 Bruksmønsteret for skattekortsidene på skatteetaten.no i perioden 15. desember 2011 til 31. januar 2012. Bruksmønste-
rene er representert ved tre ulike klikkmønstere. Prosentvis endring fra året før i parantes.



33

flere besøkende som hadde dette klikkmønsteret i 

2012 sammenlignet med året før. Det utgjør en øk-

ning på 14,5 prosent. Det er nærliggende å anta at 

mange av de som bestiller PIN-kode er nye brukere 

av tjenestene på skatteetaten.no. Markedsførings-

kampanjen kan være årsaken til at flere prøver 

selv og ender med å bestille PIN-kode. 

Klikkmønsteret viser at besøkende som er innom 

skattkortsidene, innloggingssidene og bestiller 

PIN-kode bruker mer enn tretten minutter, hal-

vannet minutt mer enn året før. Oversikten viser 

også at de, i likhet med året før, er innom mer enn 

14 sider på veien. Dette er mange sider, og det er 

ikke overraskende om noen blir frustrerte på veien. 

Tydeligere struktur og enklere tekst på skattekort-

sidene kan korte ned tiden det tar å finne ut at 

man trenger å bestille PIN-kode. 

Om skattekort <-> innloggingssiden <->  Adresser og 

åpningstider

Det tredje klikkmønsteret viser de som er innom 

sidene med informasjon om skattekort, innlog-

gingssidene til skattekorttjenestene og til sist 

siden med adresser og åpningstider. Besøkende 

som leter opp adresser og åpningstider er først og 

fremst besøkende som gir opp, men det kan også 

være noen som finner ut at de har oppmøteplikt 

eller som klikker feil. 

Det er nesten ni prosent færre med dette klikk-

mønsteret i 2012 enn det var året før. De som har 

dette klikkmønsteret prøver hardt før de gir opp 

(eller finner ut at de har oppmøteplikt) – i snitt 

bruker de nesten et kvarter og er innom nesten 14 

sider på veien. Når det likevel er over 30 000 som 

søker opp kontaktinformasjon etter å ha forsøkt å 

finne ut av skattekorttjenesten på egenhånd, viser 

det potensialet som ligger i å videreutvikle skat-

tekortsidene på skatteetaten.no. 

Oppsummering

Det er lagt ned betydelige ressurser i å få flere til å 

benytte skattekorttjenestene på internett. Denne 

gjennomgangen viser at: 

• Flere endrer skattetrekk elektronisk.

• Det er fortsatt rom for å gjøre navigeringen på 

skattekortsidene mer smidig.

Kort sagt: Målet er nådd, men det er fortsatt rom 

for forbedringer. 

Flere endrer skattekortet på nett



Skatteetaten har siden 2006 drevet holdningsskapende arbeid i den videregående 

skolen. Tiltaket heter ”Spleiselaget”. En spørreundersøkelse utført av analyseteamet i 

etaten sammenligner elever som har mottatt Spleiselaget med elever som ikke har det. 

Resultatene viser blant annet at elever som har hatt besøk av Spleiselaget er mer positive 

til å betale skatt. 

Spleiselaget når frem til elevene
Av Arne Kristian Aas, Liv Kristin Øksenholt og Siv Svenkerud



35

Spleiselaget er et av Skatteetatens største fore-

byggende tiltak. Opplegget er rettet mot ungdom 

i den videregående skolen. Elever på studiespesia-

lisering og yrkesfag mottar det samme opplegget. 

Spleiselaget har møtt over 200 000 elever siden 

oppstarten i 2006.

For å finne ut om opplegget fungerer etter intensjo-

nen er det utført en spørreundersøkelse.  Undersø-

kelsen ser på om Spleiselaget når frem til elevene 

med det to timer lange skolebesøket etaten tilbyr. 

Mer konkret ser vi på om elever som har mottatt 

Spleiselaget 

• i mindre grad aksepterer svart arbeid 

• kan mer om plikter og rettigheter i arbeidslivet

sammenliknet med elever som ikke har mottatt 

Spleiselaget. 

I tillegg inneholder undersøkelsen noen generelle 

påstander om hvor godt Spleiselaget fungerer. Det 

er kun de elevene som har hatt besøk av Spleisela-

get som har blitt bedt om å ta stilling til akkurat 

disse påstandene. 

Mer positive til å betale skatt

Holdningsskapende arbeid gir ikke alltid umid-

delbare resultater. Derfor er de entydige funnene 

i undersøkelsen gledelige. Vi starter i figur 1 med 

å se på hva elever som har mottatt Spleiselaget 

synes om opplegget. 

Figur 1 viser at elevene i stor grad er enige i på-

standene om Spleiselaget. 

Det mest oppsiktsvekkende er at så mange som 

66 prosent av elevene sier de er mer positive til 

å betale skatt etter besøket fra Spleiselaget. Det 

betyr at veilederne når godt frem med budskapet 

om hvorfor alle bør bidra til fellesskapet. Resul-

tatet viser tydelig at Spleiselaget bidrar til å øke 

legitimiteten til det norske skattesystemet. Dette 

er også positivt for omdømmet til etaten. 

Det er en forskjell mellom studieretningene når 

det gjelder om elevene er mer positive til å betale 

skatt, men forskjellen er mindre enn forventet. Un-

dersøkelsen viser at 58 prosent av yrkesfagelevene 

og 70 prosent av elevene på studiespesialisering er 

mer positive til å betale skatt etter å ha mottatt 

Spleiselaget. Det betyr at veilederne når frem med 

budskapet til en stor andel av elevene både på 

studiespesialisering og på yrkesfag.  

Av Arne Kristian Aas, Liv Kristin Øksenholt og Siv Svenkerud

Spleiselaget gjorde meg mer bevisst 
på konsekvensene ved kjøp og salg 
av svart arbeid

66%

81%

83%

Jeg er mer positiv til å betale skatt 
etter besøket fra Spleiselaget

Spleiselaget føltes nyttig og relevant

Figur 1 Andelen elever som er enige i påstandene om Spleiselaget
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Bildet forsterkes av at 80 prosent av elevene synes 

at Spleiselaget føltes nyttig og relevant. Det er sær-

lig gledelig at elever på yrkesfag, som veilederne 

synes det kan være vanskeligere å nå frem til, i 

nesten like stor grad som elevene på studiespe-

sialisering sier de synes Spleiselaget føltes nyttig 

og relevant. 77 prosent av elevene på yrkesfag er 

enige i påstanden, mot 83 prosent på studiespe-

sialisering. Resultatet tyder på at informasjonen 

veilederne gir når fram til elevene. 

Bildet blir enda tydeligere når vi ser at 83 prosent 

av elevene mener Spleiselaget gjorde dem mer be-

visste på konsekvensene ved kjøp og salg av svart 

arbeid. Bevisstgjøring om disse spørsmålene er en 

av hovedintensjonene til Spleiselaget. Det er der-

for positivt at en så høy andel av elevene som har 

mottatt Spleiselaget selv mener de er mer bevisste 

på konsekvensene av å kjøpe og utføre svart arbeid 

som en følge av besøket. 

Forskjellen mellom studieretningene er også her 

mindre enn forventet. Resultatene viser at 76 

prosent av yrkesfagelevene synes de er mer bevis-

ste på konsekvensene av å kjøpe og utføre svart 

arbeid, mens 86 prosent av elevene på studiespe-

sialisering sier det samme. 

Færre aksepterer svart arbeid etter besøk fra 
Spleiselaget

Alle elevene i undersøkelsen ble stilt overfor 

14 påstander om deres holdninger til å kjøpe og 

utføre svart arbeid. Med unntak av én påstand, 

viser resultatene at elever som har hatt besøk 

av Spleiselaget i mindre grad aksepterer svart 

arbeid enn elever som ikke har hatt besøk. 

Unntaket er påstanden ”Det er greit at det ut-

føres svart arbeid hvis det er en privatperson 

som vil ha noe utført på sin private eiendom”. 

I figur 2 presenterer vi svarene på fem av 

holdningspåstandene.

Blant de som har hatt besøk fra Spleiselaget er det 

Mottatt Spleiselaget 

Ikke mottatt Spleiselaget 

Mottatt Spleiselaget 

Ikke mottatt Spleiselaget 

Mottatt Spleiselaget 

Ikke mottatt Spleiselaget 

Mottatt Spleiselaget 

Ikke mottatt Spleiselaget 

Mottatt Spleiselaget 

Ikke mottatt Spleiselaget 

Det er greit for meg at andre 
arbeider svart 

Det er det samme for meg om 
arbeidet utføres svart eller hvitt 

Det er greit at det utføres svart 
arbeid når en bedrift kjøper en 
tjeneste fra en annen bedrift 

Det er akseptabelt å utføre svart 
arbeid mot beløp under  

10 000 kroner 

Det er akseptabelt å utføre svart 
arbeid mot beløp over 10 000 

kroner 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Uenig Verken/eller Enig 

Figur 2 Andelen elever som er uenige, nøytrale eller enige i holdningspåstandene 
fordelt på de som har mottatt Spleiselaget (øvre søyle) og de som ikke har mottatt Spleiselaget (nedre søyle)
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16 prosentpoeng flere som ikke synes det er greit 

at andre arbeider svart. Det er også 13 prosent-

poeng flere som ikke stiller seg likegyldige til om 

arbeid utføres svart eller hvitt i denne gruppen. Av 

figur 2 ser vi også at andelen elever som har valgt 

svarkategorien ”verken/eller” på de to øverste 

påstandene, varierer. Det er færre elever som stil-

ler seg nøytrale blant dem som har hatt besøk av 

Spleiselaget. Dette viser at Spleiselaget får mange 

elever til å ta stilling til svart arbeid, og at flere 

har tydelige meninger etter besøket. 

Det er omtrent  30 prosent av elevene  som synes 

det er greit at arbeid utføres svart når en bedrift 

kjøper en tjeneste fra en annen bedrift. Til sam-

menlikning er omtrent halvparten av elevene 

enige i at det er greit at det blir utført svart arbeid 

hvis det er en privatperson som vil ha noe utført 

på sin private eiendom. I begge tilfeller gjelder 

dette uavhengig av om elevene har hatt besøk 

av Spleiselaget eller ikke. Resultatet tyder på at 

elevene i mindre grad aksepterer svart arbeid mel-

lom bedrifter, enn svart arbeid som involverer en 

privatperson.

Resultatet kan også ses i sammenheng med de 

to siste påstandene i figur 2, som knytter seg til 

størrelsen på betalingen. Nesten halvparten synes 

det er greit å utføre svart arbeid mot beløp som er 

under 10 000 kroner, mens langt færre synes det 

er greit å utføre svart arbeid mot større beløp. Un-

dersøkelsen viser dermed at mange elever synes 

det er legitimt å utføre svart arbeid mot små beløp 

i private hjem. 

Forskjeller mellom yrkesfag og 
studiespesialisering

Det er en forskjell når det gjelder hvor godt Splei-

selaget påvirker holdningene til elever på studi-

espesialisering og yrkesfag. Det viser statistiske 

tester som sammenligner svarene fra elever som 

har mottatt Spleiselaget med svarene fra elever 

som ikke har det. 

På studiespesialisering viser testene at veilederne 

når godt frem. Det er kun én påstand hvor det ikke 

er en signifikant forskjell mellom de elevene som 

har mottatt Spleiselaget og de som ikke har hatt 

besøk. Dette er den tidligere omtalte påstanden 

om svart arbeid hos privatperson. 

Når vi ser på elevene på yrkesfag for seg selv får 

vi et annet resultat. Da viser testene at det kun er 

tre påstander hvor forskjellen i holdninger signifi-

kante. Det gjelder påstandene:

• ”Svart arbeid er et samfunnsproblem”

• ”Å unndra penger fra beskatning, er det samme 

som å stjele fra fellesskapet”

• ”Når noen arbeider svart og unnlater å betale 

skatt, blir det mindre penger til å løse viktige 

velferdsoppgaver”

Vi ser at alle de tre påstandene knytter seg til svart 

arbeid som et samfunnsproblem. Når det gjelder 

de andre påstandene er det ingen forskjell i hold-

ninger mellom de som har mottatt Spleiselaget og 

andre yrkesfagselever. 

Til tross for at holdningene til yrkesfagselevene 

ikke er annerledes blant de som har mottatt Splei-

selaget, så vi innledningsvis at de er nesten like 

Spleiselaget når frem til elevene
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positive til opplegget som elever på studiespe-

sialisering. Det tyder på at veilederne når frem til 

mange yrkesfagelever, selv om utslagene på hold-

ningspåstandene i denne undersøkelsen er små. 

Ser vi alle elevene under ett, kan vi si at elever 

som har hatt Spleiselagsundervisning, har bedre 

holdninger enn elever som ikke har hatt besøk av 

Spleiselaget. Men forskjellen er ikke like tydelig 

når vi ser de to studieretningene hver for seg. Da 

ser vi at Spleiselaget påvirker holdningene til elev-

ene på studiespesialisering, men ikke holdningene 

til elevene på yrkesfag i samme utstrekning.

Elevene vet mer om skatteregler og rettigheter 
etter besøket

En del av Spleiselagsbesøket handler også om å gi 

elevene kunnskap om aktuelle skatteregler for ung-

dom, og hvilke rettigheter og plikter de har i det de 

blir arbeidstakere. Elevene får blant annet vite at 

de er pliktige til å levere et frikort eller skattekort 

til arbeidsgiver, og at de har rett på en arbeids-

avtale fra arbeidsgiver. For å finne ut om elevene 

lærer noe konkret av Spleiselagsbesøket, ble elev-

ene bedt om å svare på fire kunnskapsspørsmål. 

Resultatene viser at elevene som har mottatt 

Spleiselaget, svarer mer rett enn elever som ikke 

har mottatt Spleiselaget. Flere vet hvor mye en 

gjennomsnittlig 19-åring i snitt har mottatt tjenes-

Mottatt Spleiselaget 

Mottatt Spleiselagett 

Mottatt Spleiselaget 

Mottatt Spleiselaget 

Mottatt Spleiselaget 

Mottatt Spleiselaget 

Ikke mottatt Spleiselaget 

Ikke mottatt Spleiselaget 

Ikke mottatt Spleisel. 

Ikke mottatt Spleiselaget 

Ikke mottatt Spleiselaget 

Ikke mottatt Spleiselaget 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

19- åringer har mottatt tjenester for…? (Riktig alternativ: Kr 1 900 000,-) 

Hvor mye kan en skoleungdom/student tjene i 2012 uten å betale skatt? 
       ( Kr 39.950,-) 

Hva risikerer du hvis du ikke tar vare på lønnslippene dine? 
     (Å måtte betale skatten en gang til) 

A) Lønn under sykdom 

B) Feriepenger og ferie 

 C) Arbeidsledighetstrygd 

Figur 3 Andelen elever som svarte rett på kunnskapsspørsmålene fordelt på de som har mottatt Spleiselaget 
og de som ikke har mottatt Spleiselaget 

Hvilke rettigheter går du 
glipp av hvis du 
arbeider svart?
(tre riktige alternativer)
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ter for og flere vet hvor høy frikortgrensen er blant 

de som har hatt besøk. Over dobbelt så mange vet 

også hva som kan bli konsekvensen om de ikke tar 

vare på lønnsslippene sine. 

Det er også flere som krysser av riktig på spørsmå-

let om hvilke rettigheter de kan gå glipp av hvis 

de arbeider svart. Imidlertid vet mange om konse-

kvensene av å arbeide svart også blant de som ikke 

har mottatt Spleiselaget. 

Vi har også sett på studieretningene hver for 

seg. Det viser seg da at elevene på yrkesfag 

lærer like mye av Spleiselaget som elevene på 

studiespesialisering. 

Spleiselaget når frem til elevene

Bak ”Spleiselaget” står alliansen ”Samarbeid mot svart økonomi” (SMSØ) som har representanter 

fra NHO, LO, KS, Unio, YS og Skatteetaten. Partene legger i fellesskap rammene for innholdet i 

Spleiselaget, men det er Skatteetaten som står for utvikling, drift og vedlikehold av opplegget. I dag 

består Spleiselaget av en nettside, www.spleiselaget.no, og et to timers undervisningsopplegg rettet 

mot elever i den videregående skolen.” 

Om undersøkelsen

I løpet av første halvår 2012 har analyseteamet i etaten, med god hjelp fra veilederne i regionene, 

gjennomført en spørreundersøkelse om Spleiselaget blant elever i den videregående skolen. Elevene 

besvarte spørreskjemaet enten før, eller etter, at veilederne holdt presentasjonen i klassen. Dette gjør 

at vi vet hvem som har mottatt Spleiselaget og hvem som ikke har mottatt opplegget. 

Totalt har vi mottatt 1 104 svar. 71 mangelfulle besvarelser er fjernet før analysene. De gjenværende 

1 033 spørreskjemaene fordeler seg slik:

• 581 er avgitt før undervisning, 452 etter undervisning

• 692 er fra elever på studiespesialisering, 341 fra elever på yrkesfag
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