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Kjære leser,

Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor 

spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger til å følge skatte- og 

avgiftsregelverket. Med mer kunnskap om norske virksomheters holdninger til å 

etterleve regelverket, kan vi i større grad målrette virkemiddelbruken vår. Dette 

innebærer for eksempel at vi kan nå flere med våre veiledningstiltak, og treffe 

bedre på kontrollene våre. 

Artikkelen ”Enklere regler for næringslivet – hvilke endringer førte det til i 2012?” 

gir et innblikk i hvordan to nylige lovendringer påvirker valg nye næringsdrivende 

tar: Er det flere som starter et AS – og hvor mange av dem velger bort revisor?

Skatteetaten bruker også analyser til å forbedre måten etaten jobber på. Dette gir 

gevinster for skattytere så vel som for Skatteetaten. Skattyter vil trolig oppleve 

Skatteetaten som enda mer brukerorientert, og for Skatteetaten kan det innebære 

en mer effektiv saksbehandlig og gi et mer riktig skattegrunnlag. For eksempel 

har vi brukt analyse til å utarbeide en modell som kan sikre at flere skattytere 

får korrekte skattekort, og dermed unngår restskatt. Dette kan du lese mer om 

i artikkelen ”Flere korrekte skattekort med ny modell”. For å styrke det forebyg-

gende informasjonsarbeidet har Skatteetaten forbedret veiledningstjenestens 

registeringsverktøy, slik at vi på sikt kan gjennomføre mer omfattende analyser 

av skattyternes informasjonsbehov. Hvilke nye muligheter dette gir, kan du lese 

om i ”Loggen gir oss svar på hva skattyterne lurer på”.

I tillegg til egne analyser er det nyttig for etaten å vende blikket utover og ta i 

bruk kunnskap fra forskning. Artikkelen ”Skatteetaten satser på forskning” gir 

mange eksempler på hvordan forskning kan gjøre Skatteetaten bedre, og hvordan 

vi som etat kan bidra til å øke statusen og interessen for forskning på skatt og 

etterlevelse. 

God lesing!

Øivind Strømme

Direktør Regionavdelingen
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Gjennom en stor spørreundersøkelse har vi 

kartlagt norske virksomheters holdninger 

til å følge skatte- og avgiftsregelverket, 

og hvorvidt de er åpne for påvirkning fra 

Skatteetaten. Kartleggingen er basert på en 

risikostyringsmodell for skatteadministrasjoner 

utarbeidet av organisasjonen for samarbeid og 

utvikling (OECD). Modellen deler skattyterne inn 

i fire segmenter basert på deres vilje og evne til å 

følge skatte- og avgiftsreglene, og for første gang 

har vi et anslag for hvor store disse segmentene 

er blant norske virksomheter. Resultatet viser at 

Skatteetaten særlig bør rette virkemidlene mot 

en fjerdedel av virksomhetene, og at bruken av 

de ulike virkemidlene bør målrettes i større grad 

enn i dag. 

Hva sier norske virksomheters holdninger 
oss om Skatteetatens virkemiddelbruk? 

Av Anders Berset, Hanne Beate Næringsrud, 
Tormod Reiersen og Stian F. Arntsen

Av Anders Berset, Hanne Beate Næringsrud, 
Tormod Reiersen og Stian Fagerli Arntsen
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Det å handle i tråd med gjeldende lover og regler 

blir samlet kalt for etterlevelse. Gjennom informa-

sjon og tilrettelegging skal Skatteetaten gjøre det 

enkelt å etterleve. I tillegg skal etaten effektivt 

avdekke og forebygge unndragelser. 

Skatteetaten og partene i arbeids- og næringslivet 

– gjennom Samarbeid mot svart økonomi – står 

bak en stor spørreundersøkelse rettet mot 3000 

norske virksomheter. Formålet med undersøkel-

sen var å belyse sammenhengene mellom norske 

virksomheters holdninger til etterlevelse og Skat-

teetatens virkemiddelbruk. Utvalget besto av et 

representativt utvalg og to grupper som hadde 

blitt kontrollert av Skatteetaten i løpet av de 

siste fem årene. Opinion Perduco gjennomførte 

datainnsamlingen over telefon i perioden mai–juli 

i 2012. Resultatene fra undersøkelsen er brukt 

til å gruppere virksomhetene i segmenter etter 

deres holdninger. Dette gir Skatteetaten innspill 

til hvordan vi kan målrette virkemidler mot ulike 

grupper, og kartlegge hva som skal til for å oppnå 

bedre etterlevelse.

Fire segmenter – hvor store er de i Norge?

OECDs modell (2004, 2010) deler skattyterne inn 

i fire segmenter etter deres holdninger til etter- 

levelse, og foreslår hvilke virkemidler som er an-

tatt å være mest hensiktsmessig for hvert segment. 

Flere lands skatteadministrasjoner har hentet 

inspirasjon fra OECD i arbeidet med strategier for 

å øke etterlevelsen. Det er imidlertid få land som 

har anslått størrelsen på de ulike segmentene. 

Ulike holdninger – ulike virkemidler

I spørreundersøkelsen ble virksomhetene gruppert 

på bakgrunn av fire spørsmål som ble stilt som 

gjensidig utelukkende påstander. Disse påstan-

dene knyttet seg til

• om virksomhetene har god eller dårlig oversikt 

over skatte- og avgiftsregelverket

• om virksomhetene vil ta i mot mer veiledning 

eller ikke

• om virksomhetene kan akseptere bevisste 

unndragelser i enkelte tilfeller eller ikke

Holdning Virkemiddel

• Kan akseptere unndragelser
• Er ikke åpen for påvirkning

• Kan akseptere unndragelser
• Er åpen for påvirkning
   (kontroll eller veiledning)

• Kan ikke akseptere unndragelser
• Mangler oversikt over regelverket

• Kan ikke akseptere unndragelser
• Har oversikt over regelverket

Bruke lovens fulle kraft

Avskrekke ved kontroll

Veiledning

Forenkling

Figur 1 Definisjon av segmentene i etterlevelsestrekanten
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• om virksomhetene vil forbedre sin innrapporte-

ring – eller ikke – dersom det var flere kontrol-

ler, eller strengere straffer 

Figur 1 viser til venstre hvordan svarkombinasjo-

ner på påstandene danner grunnlaget for inndelin-

gen i segmentene. Til høyre er virkemidlene OECD 

fremhever som mest effektive for hvert segment 

(OECD 2010).

De som kan akseptere unndragelser blir plassert 

øverst i trekanten i rødt og gult segment. For disse 

segmentene er avskrekkende virkemidler, som 

kontroll og rettslig forfølgelse, antatt å være mest 

effektivt. Det røde segmentet består av virksomhe-

ter som har oppgitt at de verken er mottakelige for 

kontroll eller veiledning, mens virksomheter i det 

gule segmentet har oppgitt at de er mottakelige for 

dette. De som oppgir at de aldri vil akseptere unn-

dragelser, er plassert nederst i trekanten i grønt 

eller hvitt segment. For disse segmentene er det 

viktig at Skatteetaten legger til rette slik at det 

blir enkelt å etterleve. Virksomheter som oppgir 

at de mangler oversikt over regelverket, og at de 

derfor kan komme til å gjøre feil, blir kategorisert i 

grønt segment. De som oppgir at de er trygge på at 

de har god oversikt, blir plassert i hvitt segment. 

En fjerdedel av virksomhetene mangler enten vilje eller 
evne til å etterleve

For å undersøke i hvilken grad Skatteetaten tref-

fer de rette segmentene på sine kontroller, har vi i 

figur 2 sammenliknet et representativt utvalg med 

et utvalg der Skatteetaten har vært på kontroll, 

men ikke funnet feil – og et utvalg der Skatteeta-

ten har vært på kontroll og funnet feil. 

Tre av fire virksomheter i representativt utvalg er 

i hvitt segment. Dette betyr at tre av fire norske 

virksomheter ikke aksepterer unndragelser, og 

mener de har god oversikt over regelverket. Totalt 

utgjør de tre øvrige segmentene, som enten man-

gler vilje eller evne til å etterleve, en fjerdedel av 

virksomhetene. Disse tre segmentene er en viktig 

målgruppe som Skatteetaten bør rette sin virke-

middelbruk mot. 

De Skatteetaten har kontrollert, har tilsvarende  
holdninger som et representativt utvalg

Sammenlikner vi gruppene som har hatt kontroll 

med det representative utvalget, er det ikke store 

forskjeller mellom størrelsene på segmentene. Rødt 

og gult segment er i utgangspunktet den viktigste 

målgruppen for Skatteetatens kontrollvirksomhet. 

Vi finner imidlertid ikke at andelene i rødt og gult 

Representativt utvalg Ikke feil på kontroll Feil på kontroll

4%

4%

17%

75%

4%

2%

11%

83%

4%

3%

17%

76%

Figur 2 Andelene i de fire segmentene innen et representativt utvalg, et utvalg som har hatt kontroll der det ikke ble funnet 
feil, og et utvalg som har hatt kontroll der det ble funnet feil



7Analysenytt 1/2013

segment er større hos de som har blitt kontrollert. 

Det kan derfor tyde på at etaten kan bli flinkere 

til å velge ut de rette virksomhetene til kontroll. 

At det er tilsvarende like stor andel i grønt og 

hvitt segment blant virksomheter som gjør feil, 

sammenliknet med det representative utvalget, 

kan tyde på at ikke alle som ønsker å etterleve får 

dette til. 

Åtte prosent aksepterer unndragelser 

Om lag åtte prosent av virksomhetene i det repre-

sentative utvalget blir kategorisert i rødt og gult 

segment. Det er flere utfordringer knyttet til å 

måle andelen virksomheter i de segmentene som 

ikke ønsker å etterleve gjennom en spørreunder-

søkelse, noe som kan føre til at disse andelene blir 

underestimert. For det første er det trolig at en del 

virksomheter i det gule og røde segmentet driver 

skjult. Uregistrerte eller tilsynelatende inaktive 

virksomheter faller utenfor utvalget i undersø-

kelsen. For det andre kan det være virksomheter 

som kan ha opphørt etter at Skatteetaten har vært 

på kontroll. En tredje utfordring er at responden-

tene i spørreundersøkelser kan oppgi svar som de 

oppfatter som sosialt ønskelige (Elffers, Weigel 

og Hessing 1987). SKAT i Danmark har målt et-

terlevelse gjennom å basere seg på nærmere 3000 

stikkprøvekontroller (SKAT 2006, 2008). Til tross 

for at de benyttet seg av en helt annen tilnærming 

enn oss, anslo de at andelen i gult og rødt segment 

til sammen var på henholdsvis syv og ti prosent i 

2006 og 2008. Det er derfor grunn til å tro at resul-

tatet fra spørreundersøkelsen gir et rimelig anslag 

på størrelsen av segmentene i Norge. Utviklingen 

i svarene gjennom flere målinger over tid vil 

dessuten kunne si noe om eventuelle endringer i 

holdninger til etterlevelse. 

Varierer holdningene med andre kjennetegn?

OECD (2004) oppsummerer mange viktige funn 

fra forskningen på etterlevelse, og skisserer en 

rekke faktorer som kan påvirke virksomheters 

etterlevelse. Virksomhetens størrelse, sentralitet 

og bransje er blant noen av faktorene som antas 

å være av betydning. Vi har sett på noen av disse 

kjennetegnene.

Bedre holdninger i større virksomheter?

Andelen virksomheter i grønt, gult og rødt seg-

ment synker med økende virksomhetsstørrelse. 

Det vil si at andelen i disse segmentene er størst 

blant virksomheter uten ansatte, og minst blant 

store virksomheter med hundre ansatte eller flere. 

Forskjellene er imidlertid ikke store nok til å være 

statistisk sikre. 

Sentralitet har betydning for holdninger til etterlevelse

Andelene i de fire segmentene varierer imidlertid 

signifikant i forhold til sentralitet. Det er størst 

andel virksomheter i rødt og gult segment i de 

minst sentrale kommunene, og de mest sentrale 

kommunene. 

Størst andel med dårlige holdninger innenfor varehandel 

og bygg og anlegg

I figur 3 ser vi nærmere på holdningene til etter-

levelse innenfor ulike bransjer. Størst andel virk-

somheter i rødt og gult segment finner vi innenfor 

varehandel, reparasjon av motorvogner og bygge- 

og anleggsvirksomheter. Disse bransjene har i 

spørreundersøkelsen også i stor grad oppgitt at de 

opplever det som enkelt å unndra i sin bransje. An-

delen i grønt segment er størst innenfor kulturelle 

virksomheter, primærnæringer og forretningsmes-

sig tjenesteyting. Dette kan være bransjer som har 

behov for mer veiledning og informasjon.
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Liten sammenheng mellom tilknytning til tredjeparter 
og holdninger

Virksomheter som ikke har regnskapsfører eller re-

visor, har ikke andre holdninger til skatteunndra-

gelser enn de som har det. Men ikke overraskende 

finner vi at de som verken har regnskapsfører eller 

revisor, i større grad svarer at de mangler oversikt 

over regelverket. Det er heller ingenting som tyder 

på at virksomheter som ikke er organisert i bran-

sjeorganisasjoner, har dårligere holdninger enn de 

som er det.

Hva mener virksomhetene om Skatteetatens 
virkemiddelbruk?

Det er viktig for legitimiteten til skattesystemet 

at virksomhetene opplever en stor sjanse for å bli 

avslørt ved skatteunndragelser. Om lag fire av fem 

virksomheter i undersøkelsen svarer at sannsyn-

ligheten for å bli avslørt ved skatteunndragelser er 

stor eller svært stor. Halvparten av virksomhetene 

svarer at det er sannsynlig at de selv vil bli kontrol-

lert i løpet av de neste to årene. Dette tyder på at 

de fleste virksomhetene stoler på at unndragelser 

i bransjen vil bli avslørt, selv om ikke like mange 

tror de vil bli utsatt for kontroll selv.

Mange husker ikke Skatteetatens kontroller 

I undersøkelsen ble virksomhetene spurt om de 

hadde blitt kontrollert av skattemyndighetene i 

løpet av de siste fem årene. Nærmere 40 prosent 

av alle virksomhetene som Skatteetaten faktisk 

har kontrollert, oppga ikke dette i undersøkelsen. 

Virksomheter som hadde hatt feil på kontrollen 

oppga oftere at de hadde hatt kontroll, enn de som 

ikke hadde feil. Videre oppga de som nylig hadde 

hatt kontroll, at de hadde blitt kontrollert oftere 

enn de som hadde hatt kontroll lengre tilbake i 

tid. Dette tyder på at en del virksomheter kan ha 

glemt kontrollen, snarere enn at de underrappor-

terer på dette spørsmålet. Hva slags type kontroll 

virksomheten hadde hatt, var også av betydning. 

Ikke overraskende var flere klar over at de var 

kontrollert blant de som hadde hatt mer omfat-

tende regnskapskontroller, sammenliknet med de 

som hadde hatt en kontroll av innsendt merver-

diavgiftsoppgave. Størrelsen på feilen var også av 

noe betydning.   

Kontroll bidrar likevel til økt etterlevelse…

I figur 4 ser vi at virksomheter som har blitt kon-

trollert av Skatteetaten, i større grad enn det re-

presentative utvalget opplever at sjansen for å bli 
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Figur 3 Segmentfordelingen i ulike bransjer. Sortert synkende etter andelen i rødt og gult segment til sammen.
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avslørt for unndragelser er stor. Dette gir en indi-

kasjon på at kontroller er et effektivt virkemiddel 

for å øke den såkalte opplevde oppdagelsesrisikoen. 

Videre svarte åtte av ti virksomheter som oppga at 

de hadde hatt feil på kontroll, at kontrollen førte til 

en endring i rutinene deres. Undersøkelsen viser 

derfor at kontrollene i stor grad har en hensikts-

messig effekt, gitt at respondentene er klar over 

at de har hatt kontroll. Norges Autoriserte Regn-

skapsføreres Forening (NARF) har gjennomført en 

tilsvarende undersøkelse blant sine medlemmer.

Et funn fra denne undersøkelsen underbygger 

dette inntrykket, ettersom 84 prosent av regn-

skapsførerne mente at kvaliteten på regnskapene 

blir bedre etter kontroll. 

… men veiledningspotensialet er stort

Om lag 60 prosent av virksomhetene som oppga 

at de mangler oversikt over regelverket, svarte at 

de gjerne hadde tatt i mot mer veiledning dersom 

de fikk tilbud om dette. Av de virksomhetene som 

hadde hatt feil på kontroll, begrunnet to av tre fei-

len med at de ikke kjente godt nok til regelverket, 

eller at skatte- eller merverdiavgiftsregelverket 

hadde vært uklart. Blant de som svarte sistnevnte, 

var det hele 77 prosent som sa de gjerne ville tatt 

i mot mer veiledning fra Skatteetaten dersom de 

hadde fått tilbud om det. Disse funnene underbyg-

ger at etaten kan nå frem, og få flere til å etterleve, 

ved å informere og veilede skattyterne enda mer.  

Skatteetaten bør i større grad målrette 
virkemiddelbruken 

Undersøkelsen viser at tre fjerdedeler av virksom-

hetene i Norge ikke kan akseptere unndragelser, og 

mener de har god nok oversikt over regelverket. For 

denne gruppen er det viktig at det er enklest mulig 

å gjøre det riktige. Målgruppen for Skatteetatens 

kontrollvirksomhet er i hovedsak virksomhetene 

som befinner seg høyt oppe i trekanten, fortrinns-

vis i rødt og gult segment. Undersøkelsen viser at 

mange av de som blir kontrollert har tilsvarende 

holdninger som det representative utvalget, og at 

mange derfor nok kunne vært nådd med økt bruk 

av veiledningstiltak. Noe kontrollaktivitet i hvite 

og grønne virksomheter kan likevel forsvares ut i 

fra et ønske om å synliggjøre etaten, og kontrollene 

kan også være nødvendige for å etablere praksis 

innenfor kompliserte skatteforhold. En utfordring 

ved å målrette virkemidler er at vi foreløpig vet 

Figur 4 Svarfordeling på spørsmålet: ”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?”
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lite om effekten av ulike typer virkemidler mot 

forskjellige grupper skattytere. Det er for tiden 

igangsatt prosjekter som fremover skal måle ef-

fekter av veiledningstiltak på aktuelle områder. 

Kontroll bidrar til økt oppdagelsesrisiko, og virk-

somhetene sier i stor grad at de endrer rutinene 

når de har gjort feil. Fokuset for etaten fremover 

bør derfor være å målrette kontrollene i større grad 

mot den relativt sett mindre andelen virksomheter 

i Norge som ikke ønsker å etterleve. For å treffe 

bedre på kontroller bør vi i tillegg få mer kunn-

skap om reell etterlevelse og hva slags type feil 

virksomhetene gjør. En systematisk registrering 

og analyse av feiltyper vil være et viktig tiltak. 

Tidligere har Finansdepartementet fulgt opp Skat-

teetaten på antall kontroller, men disse kravene 

er nå erstattet med andre mål. Dette åpner for at 

etaten kan ta i bruk mer varierte virkemidler enn 

tidligere.
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Enklere regler for næringslivet – hvilke 
endringer førte det til i 2012?
Av Tor Arne Pladsen, Hanne Beate Næringsrud og 
Sturla Roti

I 2011 ble revisjonsplikten valgfri for små 

aksjeselskap (AS), og i 2012 ble kravet til 

aksjekapital redusert fra 100 000 kroner til  

30 000 kroner. Tendensen er tydelig; nye AS velger 

bort revisjon, og flere velger å starte AS  etter 

endringene. Dette innebærer at Skatteetaten må 

tilpasse seg den nye virkeligheten.
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33 % 

1 % 

66 % 

Har revisor 

Uten revisor, har valgt bort 

Uten revisor, har aldri hatt 

N=25 600

Figur 1 Nye AS i 2012: Andel med og uten revisor 

For å redusere næringslivets administrative 

kostnader er det i løpet av de to siste årene gjen-

nomført to forenklingstiltak. Det første tiltaket 

var en endring av revisorloven som gir mindre AS 

mulighet til å velge bort revisor hvis de oppfyller 

visse vilkår. Denne trådte i kraft 1. mai 2011. Små 

AS som kan velge bort revisjon, er selskaper som 

oppfyller følgende vilkår:

• Driftsinntektene er under fem millioner kroner.

• Balansesummen er under tjue millioner kroner.

• Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger ikke 

ti årsverk.

Unntakene er små AS som er morselskap i et 

konsern og små AS som er under tilsyn av Finans-

tilsynet. Den andre forenklingen var at minstekra-

vet til aksjekapital ble redusert til 30 000 kroner. 

Denne trådte i kraft 1. januar 2012.

Denne artikkelen fokuserer på status etter gjen-

nomføringen av disse tiltakene for AS som ble 

startet i 2012. Innledningsvis ser vi kort på hvor 

mange AS totalt som har valgt bort revisor.

32 prosent av alle AS har ikke revisor

Det var registrert 236 000 aktive AS i Enhetsregis-

teret ved utgangen av 2012. Totalt er det 32 prosent 

av disse som ikke har revisor. Disse fordeler seg på 

23 prosent som har valgt bort revisor, og 9 prosent 

som aldri har hatt revisor. De som aldri har hatt 

revisor, er virksomheter som er blitt etablert etter 

at endringen trådte i kraft 1. mai 2011.

To av tre nyetablerte AS velger bort revisor

Når det gjelder nyetablerte AS, er bildet ganske 

tydelig. Det ble etablert 25 600 AS i 2012, og som 

figur 1 viser, er det til sammen 67 prosent av disse 

som ikke har revisor. Til sammenlikning var det 

43 prosent av alle nyetablerte AS i 2011 som hadde 

valgt bort revisor ved utgangen av året. Dette 

innebærer en økning på 24 prosentpoeng. 

En årsak til økningen kan være at lovendringen 

har blitt bedre kjent, og at flere derfor velger å 

benytte seg av den. 
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Store forskjeller mellom bransjene i andel nyetablerte 
AS uten revisor

Det er store forskjeller mellom bransjene når det 

gjelder andel nyetablerte som velger bort revisor. I 

bransjen ”omsetning og drift av fast eiendom” har 

om lag halvparten valgt bort revisor, mens 90 pro-

sent i bransjen ”annen tjenesteyting” har gjort det. 

Eksempler på næringer i denne bransjen kan være 

aktiviteter i medlemsorganisasjoner, reparasjoner 

av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til 

personlig bruk og annen personlig tjenesteyting.

En mulig forklaring på at andelen som velger bort 

revisor varierer mellom bransjer, kan være at noen 

bransjer i større grad består av store selskaper 

som ikke kan velge bort revisor. 

Store regionale forskjeller i andel nyetablerte AS uten 
revisor

Tabell 1 viser at det er relativt store regionale for-

skjeller når det gjelder andelen nye AS som ikke 

velger å benytte revisor. Skatt nord er den regionen 

hvor størst andel nye AS velger bort revisor. Skatt 

vest og Skatt Midt-Norge er de regionene som har 

lavest andel nye AS som velger bort revisor.

En mulig forklaring på de regionale forskjellene 

kan være at det i noen regioner er en større an-

del store selskaper. En internasjonal studie viser 

at jo høyere omsetningen er og jo mer komplekse 

selskapene er, desto vanligere er det å benytte 

revisor (Collis 2010). Det er nærliggende å anta at 

dette påvirker beslutningen om å ha revisor eller 

ikke. En annen studie viser at selskaper som er 

lokalisert i områder med lav folketetthet, i større 

grad velger bort revisor enn selskaper i områder 

med høy folketetthet (Vestrom og Gjerding-Smith 

2012). Dette funnet er i tråd med det vi finner; 

flere velger bort revisor i Skatt nord enn de øvrige 

regionene. 

Vi har også sett nærmere på om de regionale 

forskjellene kan skyldes ulik næringssammenset-

ning innenfor regionene. I tabell 1 ser vi at det er 

mindre regionale forskjeller når det gjelder hvilke 

bransjer som i størst grad velger bort revisor. 

Bransjen ”annen tjenesteyting” ligger høyt oppe 

på lista i alle regionene. Bransjene ”undervisning” 

Figur 2 Nye AS i 2012: Andel uten revisor per bransje. Antall virksomheter er oppgitt i parantes

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Omsetning og drift av fast eiendom (3789) 
Finansierings- og forsikringsvirksomhet (110) 

Industri (727) 
Bygge- og anleggsvirksomhet (4244) 

Transport og lagring (790) 
Varehandel, reparasjon av motorvogner (3615) 

Forretningsmessig tjenesteyting (1566) 
Jordbruk, skogbruk og fiske (324) 

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (3046) 
Overnattings- og serveringsvirksomhet (1065) 

Informasjon og kommunikasjon (1192) 
Kulturell virksomhet (412) 

Undervisning (420) 
Helse- og sosialtjenester (793) 

Annen tjenesteyting (476) 
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og ”helse- og sosialtjenester” går også ofte igjen. 

En mulig forklaring kan være at selskapene i disse 

bransjene ofte er drevet av én person, og en del av 

disse vil kanskje velge bort revisor fordi de synes 

kostnaden er for stor.

Tabell 1 Nye AS i 2012: De tre bransjene med størst andel 
uten revisor, etter region. Antall virksomheter er oppgitt i 
parentes

Skatt nord 

Annen tjenesteyting (52) 96 %

Undervisning (38) 95 %

Kulturell virksomhet (47) 89 %

Skatt nord totalt (2074) 73 %

Skatt Midt-Norge 

Annen tjenesteyting (60) 93 %

Undervisning (44) 80 %

Helse- og sosialtjenester (111) 79 %

Skatt Midt-Norge totalt (3174) 64 %

Skatt vest

Helse- og sosialtjenester (131) 87 %

Annen tjenesteyting (112) 85 %

Informasjon og kommunikasjon (158) 85 %

Skatt vest totalt (5106) 63 %

Skatt øst

Annen tjenesteyting (175) 88 %

Jordbruk, skogbruk, fiske (56) 86 %

Undervisning (179) 85 %

Skatt øst totalt (10357) 68 %

Skatt sør

Annen tjenesteyting (75) 97 %

Helse- og sosialtjenester (155) 83 %

Overnatting- og serveringstjenester (194) 81 %

Skatt sør totalt (4874) 69 %

Flere nyetablerte AS velger ekstern regnskapsfører

Til nå har vi sett at to av tre nye AS velger bort 

revisor. Mange nye virksomheter sparer derfor 

kostnadene knyttet til revisor. Det er interessant 

å se på om flere AS likevel velger å benytte seg av 

ekstern regnskapsfører for å beholde kvaliteten på 

regnskapet. Figur 3 viser at det har vært en be-

tydelig økning blant nyetablerte AS som benytter 

seg av ekstern regnskapsfører i løpet av de to siste 

årene. Andelen har økt med nesten ti prosentpoeng 

siden 2010, som var før endringene trådte i kraft. 

Denne økningen er større enn hva man statistisk 

sett kunne forvente dersom økningen skyldtes 

tilfeldigheter. 

En grunn til økningen kan være at tjenestene til 

regnskapsfører er rimeligere enn revisor. Det kan 

også være at kundene har et tettere samarbeid og 

oftere kontakt med regnskapsfører, enn revisor. 

46 % 50 % 55 % 

54 % 50 % 45 % 
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20 % 

30 % 
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50 % 

60 % 
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80 % 

90 % 

100 % 

31.12.2010 (14 100 AS) 31.12.2011 (16 475 AS) 31.12.2012 (25 600 AS) 
Har ikke regnskapsfører Har regnskapsfører 

Figur 3 Nye AS 2010–2012: Andel med og uten ekstern 
regnskapsfører per 31.12
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Flere nye virksomheter velger organisasjons-
formen AS

Formålet med å sette ned kravet til aksjekapital 

til 30 000 kroner var å gjøre det enklere og mer 

attraktivt å starte et AS. Det er derfor interessant 

å se nærmere på om det har skjedd en endring i 

valg av organisasjonsform etter at den nye loven 

trådte i kraft. 

Over 50 prosent flere nye AS i 2012 enn i 2011

Vi ser av figur 4 at antallet nye AS har økt med 

over 50 prosent i 2012 sammenliknet med året før. 

Antallet nyetableringer av enkeltpersonforetak 

(ENK) er i liten grad endret, mens antallet nye 

norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) er re-

dusert med 38 prosent. Disse endringene kan tyde 

på at veksten i antall nye AS har gått på bekost-

ning av nyetableringer av NUF.

Figur 4: Nye virksomheter i Enhetsregisteret fordelt på 
selskapstypene ENK, AS og NUF. Prosentvis endring fra 
2011 til 2012

Mange personer velger å endre organisasjonsform til AS

For å undersøke hvorvidt økningen i nye AS delvis 

skyldes at personer velger å endre organisasjons-

form, har vi sett på hvor mange AS som er etablert 

av personer som tidligere har vært innehaver av 

et slettet ENK, eller vært daglig leder i et slettet 

NUF. Vi har sammenlignet perioden etter forenk-

lingene med tilsvarende periode før lovendringene. 

Tabell 2 Prosentvis økning i antall nye AS før og etter forenk-
lingene, og i antall personer som endrer organisasjonsform 
fra ENK og NUF til AS

 1.5.2009 
- 31.12.2010

1.5.2011 
- 31.12.2012

Økning

Antall nye AS 22 058 36 921 67 %

Antall AS, 
tidligere NUF

137 790 477 %

Antall AS, 
tidligere ENK

506 2 222 339 %

I tabell 2 ser vi at økningen i antall AS der perso-

nene har endret organisasjonsform, er mye større 

enn økningen i antall nye AS. Etter forenklingene 

er det over fem ganger så mange som endrer orga-

nisasjonsform fra NUF til AS, og over fire ganger 

så mange som endrer organisasjonsform fra ENK 

til AS enn før endringene. Dette underbygger 

inntrykket fra forrige avsnitt om at flere velger å 

etablere AS framfor ENK og NUF.

Enklere regler for næringslivet – enklere for 
Skatteetaten?

Vi har sett at antallet nye AS i Enhetsregisteret 

har økt med over 50 prosent fra 2011 til 2012. I 

samme tidsperiode har antallet nye ENK vært sta-

bilt, mens det har vært en nedgang på 38 prosent 

i antallet nye NUF. Hensikten med å sette ned 

kravet til aksjekapital var blant annet å gjøre det 

lettere å starte et AS og å begrense veksten i NUF. 

Vi har også sett at mange personer som tidligere 

har vært daglig leder i et NUF, nå har startet et 

AS. Mye tyder derfor på at lovendringen har hatt 

ønsket effekt. For Skatteetaten er det også gunstig 

at andelen NUF blir redusert. En kartlegging gjen-

16688 
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31985 

31000 

5306 3282 

AS: + 53 % 

ENK: - 3 % 

NUF: - 38 % 
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nomført i 2012 viser at etterlevelsen er lav blant 

norske NUF – det vil si de som kun driver virksom-

het i Norge (Valmestad med flere 2012).

Videre har vi sett at 32 prosent av alle AS ikke 

har revisor ved utgangen av 2012, og at hele 67 

prosent av AS som ble etablert i 2012, ikke har 

revisor. I forbindelse med forarbeidet til lovendrin-

gene mente mange organisasjoner og foreninger at 

revisjonsplikten var et viktig tiltak for å forebygge 

og avdekke skatteunndragelser og økonomisk kri-

minalitet (Prop.51 L (2010-2011)). En av ringvirk-

ningene av at mange velger bort revisjon, samtidig 

som antall AS øker kraftig, kan være at Skatte-

etaten må ha større fokus på denne skattytergrup-

pen enn tidligere. Dette innebærer at etaten må 

allokere ressurser og gjennomføre tilpasninger for 

å møte den nye hverdagen. Finansdepartementet 

legger til grunn at Skatteetaten tilpasser sin kon-

trollvirksomhet til de nye lovendringene (Prop.51 

L (2010-2011)).

På nåværende tidspunkt er det for tidlig å anslå 

provenyvirkninger av lovendringene, og hvilke 

samfunnsøkonomiske effekter dette vil føre til. 

Skatteetaten samarbeider nå med en ekstern ak-

tør der formålet er å undersøke slike konsekvenser 

av endringene. Denne rapporten forventes å være 

ferdigstilt i 2014.

REFERANSER:
Collis, James (2010): ”Audit Exemption an the demand”, 
International Journal of Auditing, nr 2/2010: 211-231.

Stortings prop. 51 L (2010-2011).

Valmestad, Truls, T. Selseth, M. Thorsager, A. Kristiansen (2012): 
”Norske NUF: Liten aktivitet – store utfordringer”, Skatteetatens 
Analysenytt 2/2012.

Vestrom, Jon og Gjerding-Smith, Håvard (2012): “Åtte måneder 
med frivillig revisjon i Norge: Kjennetegnene på selskapene som 
valgte bort revisor”, Revisjon og Regnskap, nr 5/2012: 43-49.



Skatteetaten arbeider med å utvikle en ny modell 

for å velge ut hvilke søknader om nytt skattekort 

som skal behandles. Målet er å redusere antallet 

restskatter, og restskatter som ikke betales til 

forfall. Den nye modellen plukker ut færre 

søknader, og treffer bedre enn utvalgskriteriene 

etaten bruker i dag. Modellen må imidlertid 

testes før vi kan ta den i bruk.

Flere korrekte skattekort med ny modell

Av Øystein Olsen
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Ved starten av inntektsåret får lønnstakere, pen-

sjonister og personlig næringsdrivende et skatte-

kort hvor det er beregnet hvor mye av inntekten 

arbeidsgiver skal trekke i skatt. Dersom opplys-

ningene som ligger til grunn for skattekortet er feil, 

skal skattyter endre skattekortet. Alle som søker 

om endret skattekort, må fylle ut opplysninger om 

inntekt og fradrag, gjeld og formue. Etaten bruker 

disse opplysningene til å beregne nytt skattetrekk. 

Det er en målsetning for Skatteetaten at alle skat-

tekort skal være så korrekte som mulig.

For å redusere antallet som får restskatt, velger 

Skatteetaten ut søknader om endret skattekort 

hvor vi mener det er stor sannsynlighet for at 

endret skattetrekk vil gi restskatt. Disse søkna-

dene velges ut maskinelt på bakgrunn av en liste 

med kriterier som baserer seg på opplysningene 

den enkelte fyller inn i søknaden. De søknadene 

som velges på bakgrunn av kriterielisten, går til 

manuell behandling. Saksbehandlingen kan da 

føre til at skattyter får et skattekort som er ba-

sert på de opplysningene som han eller hun har 

gitt i søknaden, eller at saksbehandler kontakter 

skattyter for avklaringer eller dokumentasjon, og 

endrer skattetrekket på bakgrunn av de innhen-

tede opplysningene.  

Kriterielisten som har vært brukt til nå, plukker 

ut flere søknader til manuell behandling enn øn-

skelig. For å redusere antallet søknader som blir 

valgt ut, og antallet som får restskatt, har vi jobbet 

frem en ny modell. Skatt Midt-Norge skal teste ut 

utplukksmodellen for å se om den treffer så godt 

som vi tror, og hvordan det er for saksbehandlerne 

å arbeide ut i fra en slik modell.

Hvorfor er det viktig at skattekortet er riktig?

Hvilke konsekvenser får det dersom vi innvilger 

søknader om skattekort som gir for lavt skatte-

trekk? I første omgang gir det skattyter en rest-

skatt, og dersom han eller hun betaler restskatten 

til forfall, kan det diskuteres om Skatteetaten skal 

bruke ressurser på å behandle søknaden og kor-

rigere skattekortet. Men siden restskatt forfaller 

året etter inntektsåret, kan skattytere som får stor 

restskatt få betalingsproblemer dersom de tjener 

mindre et år. Analyser har vist at skattytere som 

befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon, 

i mange tilfeller vil redusere sitt skattetrekk kun 

for å redusere sin kortsiktige betalingsforpliktelse, 

selv om det reduserte skattetrekket vil gi rest-

skatt. Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig 

og ressurskrevende for Skatteetaten å kreve inn 

disse kravene. 

Fordeler for både Skatteetaten og skattyterne

Hvilke fordeler oppnår vi ved å korrigere søknader 

om nye skattekort der opplysningene skattyter har 

lagt inn i søknaden vil gi et for lavt skattetrekk? 

For det første unngår vi at mange skattytere får 

restskatt. For det andre vil vi redusere antallet 

skattytere som har restskattekrav de ikke greier å 

betale til forfall. Fordelen er mindre ressursbehov 

til innkrevingsarbeid og korrekte skatteinntekter.

Personlig næringsdrivende skal betale inn skatt 

på forskudd fire ganger i løpet av inntekståret. 

Vi vet at mange personlig næringsdrivende, som 

er i en vanskelig økonomisk situasjon, søker om 

redusert skattekort. Hvis vi godkjenner slike søk-

nader, vil den næringsdrivende sannsynligvis få et 

restskattekrav året etter som han eller hun ikke 

greier å betale. Hvis vi derimot gir skattyter rett 

Flere korrekte skattekort med ny modell
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skattetrekk, er det ikke sikkert at han eller hun 

greier å betale det neste kravet, men da kommer 

vi i dialog med vedkommende tidligere. Tidlig kon-

takt mellom Skatteetaten og skattyter kan hjelpe 

skattyter å redusere størrelsen på kravet, og Skat-

teetatens innkrevingsarbeid blir enklere. 

Ny modell reduserer antall søknader til  
manuell behandling og øker treffsikkerheten

Analyser av kriterielisten for utvalg av søknader 

om nytt skattekort til manuell behandling viser 

at denne ikke fungerer optimalt. Kriterielisten 

plukker ut 40 prosent av alle søknader til manuell 

behandling. Våre analyser viser at søknadene som 

velges ut basert på kriterielisten, har noe større 

sannsynlighet for restskatt enn ved et tilfeldig ut-

valg, men at det er et stort potensial for forbedring. 

På bakgrunn av dette har vi analysert hvilke 

kjennetegn som er viktigst for å forutsi hvilke 

skattytere som vil få restskatt. Denne analysen 

resulterte i en ny metode for utplukk av søknader 

til manuell behandling, som har potensial til å 

erstatte de aller fleste av dagens kriterier. Dette 

har vi gjort ved bruk av en analyseteknikk kalt 

prediktiv modellering. Målsetningen er at færre 

søknader må behandles manuelt, og at utvalget i 

større grad skal bestå av skattytere som søker om 

et nytt skattekort som fører til restskatt dersom 

søknaden blir innvilget.  

Treffprosenten øker fra 29 til 50 prosent med ny modell

Den nye modellen reduserer antallet søknader 

som velges ut fra 40 prosent til 7 prosent, og som 

tabell 1 viser, øker den treffprosenten fra 29 pro-

sent til 50 prosent. Treffprosenten er her definert 

som andelen av alle søknader som velges ut hvor 

skattyter har søkt om et skattekort som vil føre til 

restskatt dersom søknaden innvilges.

Tabell 1 Treffprosent for ulike utplukksmetoder

 Treffprosent

Tilfeldig utvalg 23

Dagens liste med kriterier 29

Ny utvalgsmodell 50

En treffprosent på 50 prosent betyr at halvparten 

av alle søknader som blir plukket ut, vil gi rest-

skatt dersom søknaden innvilges. Treffprosent på 

50 prosent betyr imidlertid ikke at modellen kan 

halvere det totale antallet skattekort som fører 

til restskatt ettersom vi bare vil behandle syv 

prosent av søknadene. Dette kan vi illustrere ved 

et eksempel; vi tenker oss en modell som har en 

treffprosent på 100 prosent, men som bare velger 

ut fire søknader til manuell behandling. En slik 

modell vil ha god treffprosent, men være ute av 

stand til å påvirke hvor mange som får restskatt 

totalt sett. Derfor bør vi ikke bare vurdere en slik 

modell ut fra treffprosent, men også se potensialet 

i forhold til hvor stor andel skattytere den er i 

stand til å velge ut.

Potensialet i modellen

Tabell 2 viser potensialet i modellen for to forskjel-

lige grupper skattytere. Den første gruppen består 

av alle skattytere som får en restskatt over 10 

000 kroner hvis søknaden godkjennes. Den andre 

gruppen består av alle skattytere som ikke greier å 

betale restskatten sin til forfall, uavhengig av stør-

relsen på restskatten, hvis søknaden godkjennes. 
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Tabell 2 Potensial for å redusere restskatt over 10 000 kroner 
og restskatt som ikke betales til forfall

 
Skattytere med 
restskatt over  
10 000 kroner

Skattytere med 
restskatt som ikke 
betales til forfall

Antall totalt 15 717 345

Antall som modellen 
velger ut

4 562 97

Andel som modellen 
velger ut

29 prosent 28 prosent

Merk at antallene i tabell 2 gjelder for utvalget 

som er benyttet for å lage den nye modellen, og 

ikke det totale antallet som endrer skattekort i 

Norge. Andelene gir likevel et riktig bilde av hvor-

dan modellen vil fungere dersom vi tar den i bruk. 

I tabell 2 ser vi at vi får behandlet 28 prosent av 

alle søknader hvor skattyter søker om et skattekort 

som vil føre til restskatt som ikke betales til forfall. 

Tilsvarende vil modellen velge ut 29 prosent av 

alle skattyterne som søker om nytt skattekort som 

ville gitt restskatt over 10 000 kroner. Dette resul-

tatet oppnår vi ved å behandle kun syv prosent av 

alle søknadene. 

Skatt Midt-Norge tester modellen

Den nye modellen er utarbeidet i samarbeid med 

Skatt Midt-Norge. De har også tatt ansvaret for å 

teste et tilfeldig utvalg av søknader om nytt skat-

tekort som den nye modellen har valgt ut. Årsaken 

til testingen er at saksbehandlingen kan bli noe 

annerledes dersom vi tar i bruk den nye modellen.

Testen vil vise om modellen er klar for å bli tatt i bruk nå...

De søknadene som den nye modellen velger ut til 

manuell behandling, har stor risiko for restskatt, 

men det er ikke alltid like enkelt for saksbehand-

ler å se hvorfor. Gjennom testen ønsker vi å få svar 

på følgende:

• Kan vi ut fra den enkelte søknad og informasjon 

om skattyter se at det er stor risiko knyttet til 

de søknadene som den nye modellen velger ut?

•Har vi tilstrekkelig informasjon om skattyter i 

søknaden til at vi kan saksbehandle riktig?

...eller om den må videreutvikles først

Når resultatene fra testen foreligger vil vi ta stil-

ling til hvordan vi ønsker å arbeide videre. Vi ser 

for oss at vi har tre alternativer:

• Ta i bruk modellen i systemet som beregner 

skattetrekk.

• Videreutvikle modellen for å finne skattytere 

som får stor restskatt sett i forhold til inntekt, 

slik at modellen i større grad kan velge ut 

skattytere som vil kunne få betalingsproblemer.

• Forsøke å lage en ny modell som uteluk-

kende velger ut skattytere som vil få 

betalingsproblemer.

Den endelige beslutningen om hvordan vi skal 

arbeide videre vil bli tatt i samarbeid med Skatt 

Midt-Norge i løpet av første halvår 2013.

I 2011 fikk 495 000 lønnstakere og pensjonister restskatt. 
Den gjennomsnittlige restskatten var 11 400 kroner. 115 000 
personlig næringsdrivende fikk restskatt og måtte betale i 
gjennomsnitt 37 800 kroner.



Hva lurer skattyterne på når de henvender seg til 

Skatteetaten? Det får vi svar på ved å registrere  

alle  spørsmålene i en felles logg. Skatteetatens 

telefontjeneste – Skatteopplysningen – har 

gjennom flere år loggført henvendelsene de har 

mottatt. Fra 2013 loggfører skattekontor med 

publikumsmottak også  i det samme systemet. 

I tillegg er loggens kategorisystem  bygd opp på 

nytt. Slik loggen er i dag, gir den etaten  et bedre 

grunnlag for å samle, systematisere og analysere 

skattyternes informasjons- og veiledningsbehov 

enn før.

Loggen gir oss svar på hva  
skattyterne lurer på

Av Arne Kristian Aas, Grete Kristiansen, Liv Kristin  
Hasle Øksenholt
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Skattyter kan komme i kontakt med Skatteetaten 

gjennom ulike kanaler. De kan for eksempel bruke 

skatteetaten.no, ringe oss eller henvende seg på et 

skattekontor med publikumsmottak.

Etatens mål er at Skatteopplysningen og skat-

tekontoret skal være forbeholdt skattytere med 

mer kompliserte spørsmål, mens de som har enkle 

spørsmål skal kunne finne svar og hjelpe seg selv 

på skatteetaten.no. 

Alle henvendelser som går til Skatteopplysningen 

eller et publikumsmottak, skal registreres i loggen. 

Arbeidet med fornyingen av kategorisystemet til 

loggen ble gjort i løpet av 2012, og den 3. desember 

ble de nye kategoriene innført i Skatteopplysnin-

gen. Innen sommeren 2013 vil alle publikumsmot-

tak også loggføre i det samme kategorisystemet. 

Loggføringen vil på sikt gi etaten økt kunn-

skap om hva skattyterne trenger. Det gjør det 

mulig for oss å være mer i forkant med vårt 

kommunikasjonsarbeid. 

Har vi ikke loggført tidligere?

Jo, men ikke i en felles logg

Skatteopplysningen har gjennom flere år katego-

risert skattyternes henvendelser i et eget registre-

ringsverktøy. Publikumsmottakene har også regis-

trert henvendelsene de har mottatt, men mangel 

på felles kategorier og rutiner for loggføring har 

gjort det vanskelig å sammenstille gode data fra 

veiledningsmiljøene. Når vi nå tar i bruk et felles 

loggsystem for alle veiledere i Skatteetaten, gir det 

oss mulighet til å følge brukerstrømmen på tvers 

av kanalene.

Færre kategorier, mer nyttig informasjon

Dagens kategorisystem er bygd opp fra grun-

nen av. Resultatet er at det er vesentlig færre 

kategorier enn før. I tillegg følger kategoriene i 

større grad tjenestene Skatteetaten tilbyr. For 

eksempel var det tidligere over 50 kategorier 

knyttet til skattekort, men ingen kategori knyttet 

direkte til tjenesten endring i skattetrekk. Bare 

de første to ukene i januar ble det registrert over  

50 000 henvendelser om skattekort. Over 35 000 av 

disse henvendelsene kom til vår telefontjeneste, og 

de aller fleste trengte informasjon om skattetrekk, 

eller ønsket å endre skattetrekket sitt. Neste år, 

når alle publikumsmottakene registrerer henven-

delser i loggen, vil vi kunne sammenligne på tvers 

av kanalene. 

Fordeler med felles loggføring

Ved at henvendelsene fra skattyterne blir katego-

risert og registrert i loggen, bygger vi opp en nyttig 

datakilde. 

Hver gang vi mottar en henvendelse registrerer vi 

den manuelt i loggen. Henvendelsen blir katego-

risert etter om det er en personlig skattyter eller 

næringsdrivende som kontakter oss. Videre skal 

type henvendelse registreres ut i fra de kategori-

ene som loggen har, i alt 125 i dag. Figur 1 (neste 

side) viser et eksempel på hvilke kategorier spørs-

mål om skattekort kan registreres på.
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Figur 1 Eksempel på kategorier knyttet til spørsmål om 
skattekort

De nye kategoriene gir oss bedre mulighet til å 

måle hvor godt vi når fram til skattyterne i flere 

kanaler. Loggføringen gjør det mulig å jobbe mer 

systematisk for å nå bedre fram til alle skattytere.

Oversikt over travle perioder

Ved uttak av data kan vi velge å se for eksempel 

på antall lønnstakere og pensjonister som har 

henvendelser om skattekort totalt sett, eller vi 

kan velge å se på spesielle typer henvendelser om 

skattekort. Det blir enklere å forutsi travle skatte-

kortperioder, og hvilke konsekvenser dette får for 

veilederne. For eksempel har vi sett at utsendelsen 

av skattekortene førte til en vesentlig økning i 

antall henvendelser per telefon enn i antall som 

møtte opp personlig på skattekontorene. 

Travle perioder kan håndteres ulikt av Skatte-

opplysningen og publikumsmottakene. Skatteopp-

lysningen har blant annet den fordelen at de kan 

legge inn informative talemeldinger før skattyter 

får snakke med en veileder.

Belyser tidkrevende arbeidsoppgaver

Publikumsmottakene har mange henvendelser som 

er tidkrevende. Noen saker krever fysisk oppmøte 

fra publikum og innebærer dokumenthåndtering, 

skanning og registrering i etterkant. Med stadig 

mer utfordrende og tidkrevende arbeidsoppgaver 

kan loggen fungere som et verktøy for planlegging 

av ressursbruk.

Henvendelser om pågående saker finnes nå som 

kategori på alle fagområder. Denne kategorien 

hadde vi ikke tidligere. Så langt ser vi at henven-

delser om status på saker fører til svært mange 

henvendelser på noen fagområder. Dette er infor-

masjon Skatteetaten kan bruke for å sette i verk 

tiltak slik at vi kan redusere saksbehandlingstiden 

på viktige områder.

Veilederne opplever også at de har mange hen-

vendelser som ikke skal til Skatteetaten, men 

som hører hjemme i en annen offentlig etat eller 

kommune. Disse henvendelsene tar tid og ressur-

ser fra oss og kan nå kategoriseres som ikke oss. 

Ved utgangen av 2013 vil etaten med sikkerhet 

vite hvor mange henvendelser vi mottar som ikke 

gjelder vår etat. 

Fokus på elektronisk veiledning

Dersom veileder, enten via telefon eller i skranken, 

veileder skattyter i bruk av elektroniske tjenester, 

skal det i loggen hukes av på elektronisk veiled-

ning (EV). Skatteetaten ønsker at skattyter skal 

benytte seg av våre elektroniske tjenester der det 

er mulig. Registrering av elektronisk veiledning er 

derfor en viktig funksjon i loggen. En elektronisk 

tjeneste kan for eksempel være å melde flytting, å 

søke om å få endret navn, eller å bestille endring 

av skattetrekk. I tillegg kan vi se hvor mange som 

faktisk fikk til å benytte de elektroniske tjenestene 

med hjelp fra veilederne våre.

Endring av skattetrekk

Kopi av skattekort

Informasjon

Pågående sak

Skattekort

Privat Frikort
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Vi loggfører for fremtiden

Loggen vil bli en stor og pålitelig datakilde for 

Skatteetaten. Vi kan ta ut oversikter over hva folk 

trenger informasjon om på et relativt detaljert 

nivå. Eksempelvis hvor mange private som hadde 

spørsmål om skattekort, kategorisert på endring 

av skattetrekk i januar 2013. Vi kan se på hvordan 

denne statistikken fordeler seg over de ulike skat-

teregionene eller fylkene, følge med på hvordan 

statistikkene endrer seg for hver måned, og på sikt 

se på utvikling over år.  

Erfaringer vil gjøre oss bedre

Masseutsendelser av informasjonsbrev, endringer 

i lovverket, selvangivelsen og livsfaseendringer er 

eksempler som fører til mange henvendelser til oss. 

Her kan loggen være sentral fordi vi nå lettere kan 

tallfeste og analysere årsakene til henvendelsene. 

Vi informerer publikum for å redusere usikkerhet, 

og med mer kunnskap om årsakene til henvendel-

sene kan vi informere og kommunisere enda bedre 

til ulike grupper i samfunnet. Ved å følge skatt-

yterne på tvers av kanaler, og fra henvendelse til 

ferdig sak, får Skatteetaten helt nye muligheter til 

å tilpasse oss virkeligheten rundt oss. Ved å bruke 

loggen kan vi gjøre hverdagen lettere både for 

skattyterne og for oss selv. 



Skatteetaten har mye å tjene på å ta i bruk 

kunnskap fra forskning. Etter at Norge hadde 

et verdensledende forskningsmiljø innenfor 

skatteunndragelser og etterlevelse på 1970-tallet, 

har dette forskningsfeltet vært i ferd med å 

forvitre. Etaten samarbeider nå med Norges 

Handelshøyskole (NHH) for å gjenoppbygge 

dette forskningsfeltet. Høsten 2012 åpnet 

Norwegian Centre for Taxation (NoCeT) ved NHH. 

Skatteetaten skal støtte senteret med 3 millioner 

kroner årlig over en fem års periode.

Skatteetaten satser på forskning

Av Marcus Zackrisson og Paul Gunnar Larssen



27Analysenytt 1/2013

I 2010 startet Skatteetaten et arbeid for å kartlegge 

skatteforskningen i Norge. Konklusjonen av arbei-

det var at forskningsfeltet skatt og etterlevelse må 

bygges opp igjen. Dermed gikk startskuddet for 

Skatteetatens arbeid med å involvere etaten mer 

i forskning og forskningsmiljøer. 

Norge verdensledende på 1970-tallet 

Professor Agnar Sandmo ved NHH la i stor grad 

den teoretiske grunnen for forskningen om skatt 

og etterlevelse på 1970-tallet. I en artikkel fra 

1972, som han skrev sammen med professor Al-

lingham, utarbeidet han en teoretisk modell om 

hvorfor skattytere velger å unndra skatt eller ikke 

(Allingham og Sandmo 1972). Modellen har blitt 

prøvd og kritisert i både økonomisk og psykologisk 

forskning. 

Ikke bare i Norge, men også internasjonalt, har fel-

tet skatt og etterlevelse mistet status. Det henger 

sammen med at forskningsfeltet offentlig økonomi 

har blitt mindre populært fordi studenter velger 

fag som i størst mulig grad gjør dem attraktive for 

privat sektor. Feltet har mistet både studenter, 

forskere og dermed finansiering. 

Store bedrifter og konsulentselskaper bruker mye 

ressurser på skatteplanlegging. Denne aktiviteten 

gjenspeiles ikke i forskningen. Det som har blitt 

gjort av skatteforskning har de senere tiårene 

fokusert mer på samfunnsøkonomiske effekter av 

skatt, enn på spørsmål rundt etterlevelse. Imidler-

tid er interessen for emnet nå økende, og flere ser 

verdien av et skattesystem med høy etterlevelse, 

noe den økonomiske krisen i Sør-Europa tydelig 

viser. 

En konsekvens av mindre forskning på skatt og 

etterlevelse er at mye av kunnskapsoppbyggingen 

har stagnert, og at beslutninger blir tatt på et 

svakere grunnlag. En annen konsekvens er at de 

som uteksamineres ved universitet og høyskoler i 

Norge har liten kjennskap til spørsmål om skatt og 

etterlevelse.

Hvordan kan forskning gjøre Skatteetaten 
bedre?

Skatteetaten har et forvaltningsansvar for skatt, 

avgift og folkeregistrering som innebærer at vi må 

sørge for kunnskapsutvikling på disse områdene. 

Skatteetaten har tidligere hatt lite kontakt med 

forskningsmiljøer, og kan bli bedre på å bruke 

kunnskapen fra internasjonal forskningslitteratur 

til å utvikle virkemidler for å forbedre etterlevel-

sen blant skattytere. Det finnes derfor gode argu-

menter for at Skatteetaten skal engasjere seg mer 

i forskning og utdanning. 

Forskning gir oss ny kunnskap...

Forskning frambringer ny kunnskap som kan 

forbedre oppgaveløsningen i etaten. På lang sikt 

er derfor målet å bygge opp et robust og sterkt 

forskningsmiljø som systematisk øker vår kunn-

skap om skatt og etterlevelse, og bidrar til teoriut-

vikling. Forskningen skal være et supplement til 

etatens egen kunnskapsproduksjon.

Forskere har andre muligheter til å arbeide med 

langsiktig kunnskapsoppbygging enn vi har 

internt. Forskningsmiljøer kan i større grad ar-

beide flerfaglig og ut i fra flere metodologiske og 

teoretiske utgangspunkt. Etaten kan ikke påvirke 

resultatene i fri forskning. Derimot bør vi legge til 

rette for at det blir interessant å forske på de pro-
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blemstillingene som er relevante for oss. Det kan 

vi gjøre gjennom å gi tilgang til anonymiserte data 

og være en faglig diskusjonspartner. 

Forskningsmiljøene kan på sikt bidra til å sup-

plere Skatteetatens behov for kunnskap på våre 

kjerneområder, blant annet for å utvikle Skatte-

etatens virksomhet og forstå effekten av våre valg. 

Gjennom å følge forskningen og være i dialog med 

forskere får vi også bedre tilgang til den globale 

kunnskapsutviklingen på feltet. 

Det aller viktigste er at Skatteetaten blir flinkere 

til å ta til seg resultatene fra forskningen og imple-

menterer disse i oppgaveløsningen. Dette er i tråd 

med Skatteetatens strategi om å være i forkant og 

fatte kunnskapsbaserte beslutninger. 

...styrker omdømmet vårt...

Skatteforvaltning er en av de mest sentrale 

funksjonene i en stat, og det er avgjørende for 

velferden i Norge at skatteforvaltningen fungerer 

best mulig. Et engasjert forskningsmiljø vil bidra 

i samfunnsdebatten, og øke sannsynligheten for at 

skatt og etterlevelse kommer høyere opp på den 

norske medieagendaen. Tar vi i bruk forsknings-

basert kunnskap vil det styrke etatens stilling og 

omdømme som forvaltningsorgan. 

...og styrker etaten som arbeidsgiver

Det er viktig for Skatteetaten å rekruttere kom-

petente medarbeidere. Større fokus på skatt og et-

terlevelse i utdanningen sørger for at Skatteetaten 

får et bredere rekrutteringsgrunnlag. Det er i den 

forbindelse viktig å se at utdanning og forskning 

henger sammen. Finnes det forskning oppstår det 

ganske snart kurs på bachelor- og masternivå, 

som igjen styrker rekrutteringen til forskningen. 

Involvering i forskning kan styrke etatens stilling 

som arbeidsgiver. 

Norges forskningsråds program for skatte-
økonomisk forskning

Det som finnes av skatteforskning i Norge, er i 

hovedsak finansiert gjennom Norges forsknings-

råds program for skatteøkonomisk forskning. 

Det har eksistert siden 1990-tallet. Programmet 

har hatt et årlig disponibelt budsjett på cirka 5–8 

millioner kroner, som i sin helhet er finansiert av 

Finansdepartementet. Programmet valgte fram 

til 2010 å konsentrere finansieringen på fire fors-

kningsmiljøer: Forskningsavdelingen i Statistisk 

sentralbyrå, SNF ved Norges Handelshøyskole, 

Frisch-senteret hos Økonomisk institutt ved Uni-

versitetet i Oslo og Samfunnsøkonomisk institutt 

ved NTNU. Fra og med 2011 har programmet blitt 

åpnet opp mot andre miljøer. I tillegg til program-

met for skatteøkonomisk forskning har Norges 

forskningsråd andre program og støtteordninger 

som kan finansiere prosjekter som er relatert til 

skatt.

Norges forskningsråds program for skatteøkonomisk forskning 
har siden begynnelsen på 1990-tallet finansiert nærmere 100 
prosjekter. Prosjektene har en stor spennvidde, men bare 
noen få omhandler etterlevelse. Eksempler på finansierte 
prosjekter:

Skatteunndragelse i Norge, 2002-2004
Prosjektets hovedmål var å bedre kunnskapen om 
skatteunndragelse i Norge med utgangspunkt i data på 
avkastning og konserninterne transaksjoner fra årene 1994-
96.
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Prosjekter som programmet har finansiert, har i 

hovedsak forsket på fordelingseffekter og effekten 

av skatt på adferd, og i liten grad på etterlevelse 

(www.forskningsradet.no).

Programmet ble fra og med 2011 omorganisert og 

det ble etablert et nytt program med varighet til 

og med 2016. Hensikten med det nye programmet 

er å styrke rekrutteringen og utdanningen innen 

fagfeltet. Programmet ble utvidet til å omfatte 

finansieringen av et senter for skatteøkonomisk 

forskning. Den finansielle rammen for programmet 

ble styrket, og det vil bli lagt vekt på å oppnå økt 

langsiktighet i forskningen. For å sikre en fortsatt 

spredning av midlene som går til skatteøkonomisk 

forskning, ble det også satt av forskningsmidler til 

enkeltprosjekter som både senteret og andre insti-

tusjoner kan søke om i åpen konkurranse. 

Dette skal Skatteetaten bidra med 

Skatteetaten har igangsatt ulike aktiviteter som 

skal øke interessen for forskning på skatt og et-

terlevelse, slik at vi på sikt får ny kunnskap. 

Støtte nytt senter for skatteforskning

I Analysenytt 1/2012 ble forprosjektet som Skat-

teetaten og NHH har hatt i 2011–2012, presentert. 

Forprosjektet så blant annet på mulighetene for 

å etablere et forskningssenter for skatt og etter-

levelse. I forprosjektet ble det besluttet at Skatte-

etaten skulle støtte en søknad fra NHH til Norges 

forskningsråd om å etablere et senter for offentlig 

økonomi.

I utgangspunktet ville Norges forskningsråd kun 

etablere ett senter for skatteøkonomisk forskning. 

Gjennom en økt bevilgning fra Finansdepartemen-

tet, og to gode søknader fra NHH og Universitetet 

i Oslo, var det imidlertid mulig å finansiere to 

sentre.

I april 2012 besluttet Norges forskningsråd å 

støtte  senteret NoCeT på NHH med 3,2 millioner 

kroner per år. Skatteetaten har besluttet å støtte 

senteret med tre millioner kroner per år i fem år 

(med en mulig forlengelse i ytterligere fem år). 

Skatteetaten vil også bidra med praktisk støtte i 

form av tilgang til data og veiledning. Norges fors-

kningsråd besluttet også å støtte Oslo Fiscal Stu-

dies - a Centre for Public Economics på Økonomisk 

institutt ved Universitetet i Oslo. Skatteetaten har 

tidligere samarbeidet med forskere i dette miljøet. 

Dette senteret vil også drive med forskning som er 

høyst relevant for Skatteetaten.

Åpningen av NoCeT og Oslo Fiscal Studies - a 

Centre for Public Economics ble markert med et 

seminar på NHH den 19. september 2012. Finans-

minister Sigbjørn Johnsen stod for åpningen. I til-

legg var det blant annet faglige bidrag fra sentrale 

forskere innenfor fagfeltet. 

Oppdagelse av skatteunndragelse med ”tilfeldige 
kontroller”, 2008-2009 
Studien undersøkte om ”tilfeldige kontroller” er en effektiv 
metode for å finne kjennetegn ved de som unndrar skatt. 
Studien ble gjennomført av Frischsentret ved UiO, i samarbeid 
med Skatteetaten.

Sosial interaksjon og skatteplanlegging, 2012-2014
Prosjektet ser på hvordan sosial interaksjon påvirker 
skatteplanlegging. Prosjektet skal undersøke smitteeffekter av 
skatteplanlegging med fokus på kapitalbeskatning. Empirien 
i prosjektet er lovlig skatteplanlegging, men resultatene vil 
også være relevante for å forstå skatteunndragelse.
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Gjøre data tilgjengelig på ny nettside

Skatteetaten skal være en aktiv bidragsyter i 

forskningsprosjekter, både for å stimulere til økt 

forskningsaktivitet, og for å sikre at forskningen 

er relevant for oss. Vi har unike data som er en 

gullgruve for forskere, men som i liten grad har 

blitt utnyttet. Det skyldes at etaten ikke har 

vært gode til å promotere dataene vi har, men 

også fordi vi har manglet rutiner og ressurser for 

utlevering av data. Skatteetaten etablerte derfor 

i 2011 et eget nettsted for forskere og studenter:  

www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Fors-

kning der tilgjengelige data blir beskrevet. På 

disse sidene presenterer etaten blant annet en 

rekke problemstillinger og temaer til forskning, og 

gir en oversikt over hvilke data som er tilgjenge-

lige. På lang sikt kan vi utvikle området til å bli en 

portal for utlevering av anonymiserte data. Denne 

siden skal også utvikles slik at det blir en inngang 

til all forskning om skatt og etterlevelse som Skat-

teetaten er involvert i, eller som er relevant for 

Skatteetaten. Å levere ut data er i tråd med Skat-

teetatens strategi for åpenhet.

Bruke oppdragsforskning

Skatteetaten kan også bruke oppdragsforskning 

for å belyse viktige problemstillinger. Vi har noe 

erfaring med dette, og vil antagelig gjøre det enda 

mer i fremtiden. I 2011–2012 gjennomførte NHH et 

oppdrag der de søkte etter kjennetegn ved personer 

som har skjulte formuer utenfor Norge (Andersson, 

J., m.fl. 2012). Sammen med Finansdepartementet 

planlegger etaten et forskningsoppdrag som skal 

evaluere bortfallet av revisjonsplikten. En positiv 

bieffekt av oppdragsforskning er at det bidrar til å 

styrke forskningsmiljøene rundt skatt i Norge.

Dele ut stipend til masterstudenter

En viktig kanal for å øke interessen for skattefors-

kning er å få flere studenter til å velge et skat-

terelatert tema i masteroppgavene. Det er derfor 

viktig at Skatteetaten legger til rette for studenter. 

Dette innebærer at vi skal bli flinkere til å pro-

motere Skatteetaten i studentmiljøer, ha aktuelle 

problemstillinger og lett tilgjengelige data. Videre 

bør vi kunne stille opp som veiledere og diskusjons-

partnere for studenter og doktorgradsstipendiater.

En del av forprosjektet med NHH har vært en 

ordning hvor Skatteetaten deler ut stipend til 

studenter som velger å skrive masteroppgave om 

skatt. I vårsemesteret 2012 har fem masteroppga-

ver mottatt stipend, og ordningen vil videreføres i 

høstsemesteret (se faktaboks). 

Store ambisjoner

Skatteetaten har store ambisjoner og store mulig-

heter til å bli en viktig aktør i oppbyggingen av 

skatte- og etterlevelseforskningen. Det sentrale i 

Skatteetatens satsing er NoCeT ved NHH. Sen-

teret har gode forutsetninger til å bli et verdens-

ledende senter på sitt område, og Skatteetaten 

skal bidra til dette. Vi skal også bli bedre til å ta i 

bruk forskningsresultater og i større utstrekning 

ta våre beslutninger basert på forskningsbasert 

kunnskap.
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Det er fem masteroppgaver som har fått stipend fra Skatteetaten 
våren 2012. Her følger et utdrag fra sammendragene. 
Sammendragene er i sin helhet publisert på skatteetaten.no.

The Capital Constraining Effects of the Norwegian Wealth Tax
by Chris Edson, MSc in Economics and Business Administration from 
NHH 2012
The Norwegian wealth tax is controversial, and opponents claim 
that it reduces the incentives of business owners to invest in their 
own firms. If this is correct, these firms become more dependent 
on external credit markets and thereby more vulnerable to capital 
constraints. I test this hypothesis using information on 31 500 
privately owned business and the wealth tax paid by their primary 
owner. I find no indication that the wealth tax makes firms more 
dependent on external capital. On the contrary, firms whose 
owners pay wealth tax are found to be less capital constrained 
than other firms. Most likely, this is because owners who pay the 
wealth tax both have greater personal wealth to invest and more 
business contacts.

Neutrality features of the Norwegian Petroleum Tax Act
by Erik Christopher Reinskou and Espen Sørlie, both MSc in 
Economics and Business Administration from NHH 2012
Despite recent changes in the Norwegian Petroleum Tax Act, 
we find that tax allowances for petroleum companies are too 
favourable from a theoretical point of view, and that this gives 
too strong investment incentives offshore. This conclusion is 
turned around, however, if companies do not treat tax allowances 
as risk free and discount their net cash flow with a discount rate 
higher than 12 %. Analysing the effect of tax position, we find 
that the system is neutral in theory, but favouring companies in 
tax position when risky and risk free cash flows are discounted 
using one single discount rate.

FoU og overskuddsflytting i Norge – en empirisk analyse 
av Rasmus Møller og Erlend Andreas Nordal, begge Master i økonomi 
og administrasjon fra NHH i 2012
Tidligere studier har vist at flernasjonale foretak har lavere 
overskudd enn nasjonale foretak. Dette har vært knyttet til 
at flernasjonale foretak har mulighet for å flytte overskudd til 

lavskatteland ved å manipulere sine internpriser. Selskaper som 
handler mye i immaterielle eiendeler vil ha større mulighet for å 
manipulere internprisene enn andre selskaper. Vi gjør et første 
forsøk på å undersøke betydningen av dette empirisk ved å se 
på profitabiliteten til selskaper som investerer mye i forskning 
og utvikling. Vi finner en viss støtte for at slike selskaper har 
lavere overskudd enn det man vil forvente ut fra deres øvrige 
karakteristika, men funnene er lite robuste i forhold til endringer 
i utvalgskriterier og valg av kontrollvariabler.

The Business Commitment of a Norwegian Company in 
Germany: An Examination of investment alternatives from a 
tax perspective
by Daniel Jäck, Master student at NHH 
The German market is large and of great economic importance 
for Norway. A detailed understanding of the German tax system 
and the cross-national regulations between Germany and Norway 
are necessary for Norwegian companies who assess investments 
projects in Germany. My thesis aims to provide this information. 
It may also serve as an introduction to the topic for civil servants 
in the Norwegian Tax Administration who deal with companies 
that have German affiliates.

Norges selskapsbeskatning: Globaliseringsutfordringer og 
EUs forslag om CCCTB
av Ida Selseth, Master i økonomi og administrasjon fra NHH, 2012
Mens andelen selskaper som betaler selskapsskatt er sterkt 
synkende i Danmark finner jeg at den er nokså stabil i Norge. 
Andelen selskaper med positiv betalbar skatt er høyest for 
mellomstore selskaper, mens store selskaper både har lavere 
sannsynlighet for å være i skatteposisjon og lavere gjennomsnittlig 
effektiv skattesats. Dette henger sammen med at mange store 
selskaper er multinasjonale. EUs skattekommisær har foreslått at 
det innføres et felles skattegrunnlag for virksomheter i Europa. 
Et slikt skatteregime kan begrense selskapenes mulighet for å 
unngå skatt ved å manipulere internprisene. Om et slikt regelverk 
innføres og Norge ønsker å knytte seg opp mot det, må det skje 
gjennom et tillegg til EØS-avtalen.




