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”Ha’kke masse svin på skogen, men jeg har 

masse marsvin” (Tusen Tegninger, Karpe Diem).

Bruk av skatteparadiser for å skjule 

skatteunndragelser og midler fra annen 

kriminalitet er en internasjonal utfordring. 

Skatteetaten har iverksatt flere tiltak for å 

avdekke norske skattytere som unndrar skatt på 

denne måten. For å hindre skattytere i å unndra 

skatt ved bruk av skatteparadis er deltagelse 

i internasjonalt samarbeid på området helt 

avgjørende.

Hva vet vi om bruken av skatteparadiser? 

Gunn-Heidi Tannum,
Skattedirektoratet

Torhild Henriksen, 
Skattedirektoratet

Bjørn Bolt-Evensen, 
Skatt øst
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Fra svin på skogen til tanter i Sveits

Så lenge det har vært skatter å inndrive, har noen 

skattytere valgt å ha sine ”svin på skogen”. I tiden før 

selvangivelsen ble innført på begynnelsen av 1900-tal-

let, sendte enkelte bønder dyrene til skogs for at de 

ikke skulle bli telt med av skattefuten. Manglene ble 

gjerne avdekket ved at naboene varslet om at opptel-

lingen var feil. Senere, ved innføringen av selvangivel-

sesplikten for hundre år siden, fikk banker og andre 

som forvaltet penger på vegne av andre, plikt til å gi 

kontrollopplysninger om de midler skattyteren hadde. 

Enkelte herredsstyrer uttrykte da bekymring for at 

skattyterne ville flytte pengene sine til banker utenfor 

bygda. Bankene ble derfor pålagt å gi opplysninger også 

om utenbygdsboende (Ot.prp. nr. 5 (1909) s 129). Det er 

ikke lenger tett skog eller bygdegrensen som hindrer 

at likningsmyndighetene får innsyn. I dag har enkelte 

skattytere heller ”tanter i Sveits” enn ”svin på skogen”, 

men problemstillingen er gjerne den samme; de ønsker 

å unngå at andre får innsyn i verdiene deres.

 

Store verdier skjult i utlandet

Skatteparadiser kan defineres som ”lowtax jurisdictions 

that offer businesses and individuals opportunities 

of tax avoidance” (Hines 2008). De mest kjente skat-

teparadisene har vært land som Sveits, Luxembourg, 

Liechtenstein, de engelske kanaløyene og en rekke øy-

stater i Karibia. Virksomheter og personer bruker disse 

statene også i lovlig virksomhet, men det er en almin-

nelig oppfatning at de ofte anvender dem for å holde 

verdier eller de reelle forhold skjult. Dette har først og 

fremst vært mulig på grunn av statenes strenge regler 

for banksekretesse, og manglende innsyn i hvem som er 

reelle eiere av juridiske enheter. 

Mange forbinder kanskje skatteparadisene først og 

fremst med enkelte velstående redere, som Anders Jahre 

og Hilmar Reksten, som i etterkrigstiden plasserte sine 

voksende formuer ute av syne for norske myndigheter. 

Den teknologiske utviklingen og internasjonaliseringen 

har ført til at mulighetene for å skjule midler i skat-

teparadisene i dag er lettere tilgjengelig og slik sett kan 

anvendes av langt flere. Det er derfor gjemt både større 

og mindre synder i skatteparadis – nordmenn har både 

sine fete ”svin på skogen” og sine mindre ”marsvin” der. 

Til sammen er det antatt at store verdier årlig strømmer 

gjennom skatteparadisene. Skatteparadisene anvendes 

nemlig først og fremst til gjennomstrømmingsvirksom-

het. Dette innebærer at eierne kan skjule verdiene sine 

i blant annet selskaper og truster i skatteparadisene, 

mens de faktiske verdiene ofte er plassert eller inves-

tert i andre stater. 

På grunn av strenge sekretesseregler offentliggjør 

skatteparadisene lite statistikk. Man kan derfor ikke 

måle presist hvor store verdier som strømmer gjen-

nom skatteparadisene, men anslå verdiene gjennom 

metoder som innebærer vesentlig usikkerhet (NOU 

2009:19). Flere studier peker imidlertid på at det dreier 

seg om betydelige verdier. Eksempelvis estimerer Tax 

Justice Network (2012) at velstående privatpersoner på 

verdensbasis har plassert minst 21–32 tusen milliarder 

USD i 2010 i skatteparadis. Andre anslår mer nøkterne 

størrelser. I en artikkel i Dagens Næringsliv 24. april 

2013, anslår Torsten Fensby i Nordisk Ministerråd, som 

regnes som en ekspert på området, at 5–7 prosent av 

de totale budsjettene til OECD-landene ligger gjemt i 

skatteparadiser. De skjulte likvide midlene til norske 

skattytere i skatteparadis er tidligere estimert til å 

utgjøre 200 milliarder NOK (Dagens Næringsliv 2010). 

I mai i år gikk professor Michel-Henry Bouchet i Sea 

Global Equity Management ut med informasjon om at 

private innskudd fra nordmenn i utlandet utgjorde 134 

milliarder kroner (dn.no 2013). Det dreier seg uansett 

om store verdier som potensielt unndras fra fellesska-

pet. En stor andel av midlene gjelder trolig skatteunn-

dragelser, men sekretessestrukturene blir også brukt til 

å gjemme og hvitvaske utbytte fra annen kriminalitet 

som eksempelvis korrupsjon og narkotikahandel.
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Hvordan avdekke skjulte midler i utlandet? 

Inngå avtaler om informasjonsutveksling med andre land

Utfordringen med skatteparadiser gjelder for de fleste 

land, og risikoen for unndragelser må først og fremst 

håndteres gjennom internasjonalt samarbeid. Etter 

finanskrisen og en rekke avsløringer om skatteunn-

dragelser, har det vært rettet et stort internasjonalt 

politisk press mot stater som ikke har ønsket å utveksle 

informasjon med andre lands skattemyndigheter. 

Anført av OECD er det innført en global standard for 

informasjonsutveksling som de aller fleste skattepara-

diser nå har sluttet seg til. De nordiske landene er her i 

førersetet. Norge har per i dag undertegnet avtaler om 

informasjonsutveksling, kalt Tax Information Exchange 

Agreements (TIEAs), med 39 stater som tidligere var 

betegnet som skatteparadiser. Avtalene forutsetter 

imidlertid at skattemyndighetene kun får opplysninger 

etter henvendelser i konkrete saker. Enkelte aktører har 

ment at avtalene ikke er gode nok, og at statene uten 

forespørsel må utveksle den informasjonen de har om 

andre lands borgere, såkalt automatisk informasjonsut-

veksling. Etter at USA innførte en nasjonal lovgivning, 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), som 

pålegger finansinstitusjoner verden over automatisk å 

rapportere opplysninger om amerikanske borgere, er 

det håp om at tilsvarende informasjon på sikt også vil 

bli automatisk utvekslet multilateralt mellom statene. 

Oppfordre skattytere til frivillig å rette opp i tidligere 
unndragelser

Skatteetatens oppdrag er å sikre inntekter for å finansi-

ere fellesskapet. For å rette opp i tidligere unndragel-

ser, er derfor skattyterne blitt gjort oppmerksomme 

på muligheten til såkalt frivillig retting. Skatteetaten 

informerer om muligheten både gjennom media, som 

noe upresist omtaler dette som ”skatteamnesti”, og via 

informasjonsskriv direkte til skattytere. Dersom skatt-

yter selv melder fra om tidligere unndragelser, kan de 

under gitte forutsetninger bli fritatt for tilleggsskatt. 

Den kan utgjøre opp mot 60 prosent av skatten på det 

unndratte beløpet. De må imidlertid betale ordinær 

skatt og renter på det unndratte beløpet. Etter at de 

første TIEA-avtalene ble inngått, har antall frivillige 

rettinger økt betydelig. 

Statistisk metode kan identifisere skattytere med skjulte 
formuer

For å opprettholde legitimiteten til skattesystemet og 

en høy skattemoral er det i tillegg nødvendig å gjen-

nomføre undersøkelser som kan avdekke unndragelser. 

Den store utfordringen er å identifisere hvilke skattyt-

ere Skatteetaten bør undersøke nærmere. I den forbin-

delse har det blitt gjennomført en studie (Anderson m.fl. 

2012) basert på data fra skattytere som frivillig har 

opplyst om tidligere skjulte utenlandsformuer. Dataene 

er anvendt i et forsøk på å identifisere karakteristika 

ved skattytere som har unndratt skatter ved å gjemme 

formue og inntekter i utlandet. Studien viser at det er 

mulig å identifisere karakteristika ved personene som 

unndrar ved hjelp av statistiske metoder. Eksempler på 

slike kjennetegn er inntekt, formue, kjønn, alder og i 

hvilke områder skattyter bor. For at modellen i studien 

skal gi en god klassifikasjon, er det imidlertid behov 

for langt flere kjennetegn. En behøver også kunnskap 

om kjennetegn ved skattytere som ikke har meldt seg 

frivillig, men som er avdekket gjennom kontroll. Det er 

derfor planlagt en tilsvarende studie av data fra saker 

som er avdekket gjennom Skatteetatens kontroller. 

Følge pengene

En mye omtalt skattesak fra 1970-tallet, Jahre-saken, 

hadde sin opprinnelse i en melding til Norges Bank 

om valutaoverførsel til Norge i forbindelse med gaven 

Anders Jahre ga til Sandefjord kommune for oppføring 

av nytt rådhus (regjeringen.no 2012). Å hente inn infor-

masjon om betalingsoverføringer er fortsatt mye brukt 

som metode for å avdekke unndragelser. Skatteetaten 

har i et prosjekt, kalt ”Betalingskortprosjektet”, pluk-

ket ut skattytere til kontroll ved å ta utgangspunkt i 

opplysninger om transaksjoner med utenlandske beta-

lingskort i Norge. Erfaringer har vist at noen anvender 

utenlandske betalingskort for enkelt å få tilgang til unn-
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dratte midler. Prosjektet ledet til en rekke avdekkinger. 

Etaten kontrollerer i tillegg skattytere på bakgrunn av 

andre utplukkskriterier, blant annet opplysninger fra 

regnskaper og eierregistre.

Der skattyter ikke på noe tidspunkt tar midlene hjem, 

eller legger igjen spor av utenlandsformuen i Norge, 

må etaten anvende andre metoder for å avdekke de 

skjulte midlene. Tips fra privatpersoner og spontanopp-

lysninger fra utenlandske skattemyndigheter er slike 

metoder. Etter finanskrisen ser vi også en økende trend 

internasjonalt, hvor varslere, gjerne i form av tidligere 

ansatte i sekretessestater, har overlevert informasjon 

til myndigheter eller presse. Et eksempel er de såkalte 

”Liechtenstein-opplysningene”, hvor Norge i 2008 mot-

tok informasjon om flere skattytere som hadde midler 

i LGT Bank. Et nyere eksempel er presseoppslagene 

som omtales under betegnelsen ”Offshore-Leaks”, der 

informasjon om innflytelsesrike personer med midler i 

skatteparadis er lekket til pressen gjennom Internatio-

nal Consortium of Investigating Journalists (ICIJ).

Følge skattyterne over landegrensene

Personer som oppholder seg i Norge mer enn 183 dager i 

en tolvmånedersperiode eller mer enn 270 dager i løpet 

av en 36 månedersperiode, er å anse som skattemessig 

bosatt i Norge fra det inntektsåret antall dager oversti-

ger 183- eller 270-dagers grensen. 

I flere saker har etaten avdekket at personer som 

har oppgitt at de har flyttet ut av Norge, likevel har 

oppholdt seg lenge i landet uten å ha meldt innflytting 

til folkeregisteret eller levert selvangivelse. I den grad 

disse leverer selvangivelse til Norge er dette bare over 

fast eiendom. 

Typisk for disse sakene er at skattyter etablerer selska-

per både i den staten det er meldt flytting til, i Norge, 

og i skatteparadis eller lavskatteland. Litt etter litt 

flytter de den reelle virksomheten tilbake til Norge, 

noe som innebærer at de også oppholder seg her ut over 

det de har lov til. Virksomheten skjer skjult gjennom 

det norske selskapet, mens inntektene – helt eller del-

vis – holdes skjult i selskapene i skatteparadiset eller 

lavskattelandene. 

Etaten har også sett at enkelte ressurssterke skattytere 

har levert fiktive flyttemeldinger. Det vil si at skattyter 

ikke har flyttet til utlandet, men levd skjult i Norge etter 

at de har meldt ”flytting” til utlandet til folkeregisteret. 

De har dermed oppholdt seg i Norge etter ”utflytting”, 

men ikke levert selvangivelse, og på den måten unn-

dratt stor inntekt og formue fra beskatning. 

For å avdekke denne typen skatteunndragelser kan 

Skatteetaten innhente informasjon fra andre lands 

skattemyndigheter der skattyter har eller påstår å ha 

hatt opphold. Etaten henter også inn elektroniske spor 

som personene ofte legger igjen i Norge. Dette kan være 

bruk av betalingskort, bankutskrifter, informasjon om 

reise- eller møtevirksomhet og bruk av sosial medier el-

ler lignende. Gjennom sammenstilling av disse dataene 

kan etaten føre bevis for at personene har oppholdt seg 

mer enn 183- eller 270 dager i landet, eller at de har hatt 

skattemessig bosted i Norge hele tiden. Det er da mulig 

å tvangsflytte personene hjem igjen og registrere dem 

i folkeregisteret og skattemantallet. Hjemflyttingen 

kan også føre til etterlikning av tidligere års inntekt og 

formue, men også ileggelse av tilleggsskatt og eventuell 

anmeldelse. I enkelte saker har hjemflyttingen ført til 

at andre personer med skjult formue og inntekt også 

har blitt skattlagt i Norge som en følgesak. 

Større grad av informasjon og åpenhet

Der selskaper eller personer har gjennomført disposisjo-

ner for å holde faktum skjult, er tilgang på informasjon 

fra andre kilder særlig viktig. TIEA-avtalene og FATCA 

legger til rette for økt informasjonsutveksling mellom 

statene. Men det er like viktig at skattemyndighetene 

i Norge har tilgang på informasjon innenlands. Det er 

for tiden igangsatt flere initiativ om regelverksutvik-

ling som kan bedre myndighetenes tilgang på relevant 

informasjon. Stortinget har nettopp behandlet et lovfor-

slag om at skattemyndighetene kan be enhver person 

om opplysninger som har betydning for noens likning. 

Av særlig interesse er også Finansdepartementets for-
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slag om at advokaters taushetsplikt ikke skal være til 

hinder for å gi skatte- og avgiftsmyndighetene opplys-

ninger om klienters pengeoverføringer og innskudd på 

klientkonto. Det er også lagt frem et forslag om såkalt 

”land til land rapportering”, der det anbefales at store 

foretak innen enkelte bransjer blant annet pålegges 

større åpenhet om hvor mye skatter og avgifter de beta-

ler i land hvor de har sin virksomhet. 

En studie utført ved Universitetet i København (Johan-

nesen og Zucman 2012) viser hvordan bankinnskudd 

i 14 skatteparadiser blir påvirket av TIEA-avtalene. 

Studien viser at inngåelse av en TIEA-avtale mellom 

et land og et skatteparadis førte til at de som unndro 

skatt reduserte sine bankinnskudd i skatteparadiset 

med 15 prosent i perioden 2008–2011. I de andre skat-

teparadisene som landet ikke hadde avtale med, økte 

bankinnskuddene med 1,2 prosent. Studien viser også 

at skattyterne i svært begrenset grad flytter pengene 

hjem igjen etter inngåelse av en TIEA. Siden studien 

bare omfatter bankinnskuddene fra 41 land, viser den 

ikke i hvilket omfang skattyterne flytter pengene sine 

til andre land eller skatteparadiser som ikke omfattes 

av studien.

Studien har en del svakheter, men er et bidrag for å for-

stå hvordan skattytere responderer på tiltak som TIEA-

avtalene, og hvordan en kan studere pengestrømmene 

etterhvert som skatteparadisene må oppgi sekretessen. 

Siden virkningen kan synes å være begrenset på etter-

levelsen av skattereglene, er det viktig å opprettholde 

kontrollaktiviteten rettet mot denne skattytergruppen.

Eksempler på hvordan ”svinene på skogen” 
skjules

Skattytere som benytter seg av skatteparadiser for å 

unngå skatteplikt, kommer i mange forkledninger. Me-

todene de benytter spenner fra rene kontantoppbeva-

ringer i en utenlandsk bankboks, til virksomheter som 

etablerer bortimot ugjennomtrengelige organisasjons-

strukturer ved bruk av skatteparadiser. I sistnevnte 

tilfelle benytter ofte skattyterne seg av spesialiserte 

skatterådgivere. Skattytere benytter også slike rådgi-

vere for å få hjelp til å flytte midler ut av landet. Etaten 

arbeider med å få oversikt over disse rådgiverne et-

tersom de utgjør en stor risiko. Bruk av stråmenn og 

bemanningsselskaper er eksempler på et par av unn-

dragelsesmetodene etaten har avdekket.

Bruk av stråmenn og selskaper i skatteparadiser eller 
lavskatteland 

Erfaring fra kontrollvirksomhet viser at skattytere mel-

der utflytting, men driver fortsatt virksomhet i Norge 

gjennom selskaper de selv kontrollerer. Stråmenn blir 

benyttet for å skjule både bosted og virksomhet. Høye 

inntekter, som disse opparbeider seg blant annet via salg 

av egne selskaper, blir kanalisert til utlandet og gjemt 

i truster i skatteparadis eller lavskatteland. Selskap 

som blant annet har internasjonale rådgivingsselskap 

oppført som adresse i skatteparadis eller lavskatteland, 

styrer disse trustene. Slike opplegg medfører storstilt 

skatteunndragelse i Norge.

Bemanningsselskaper i skatteparadiser og lavskatteland

Erfaringer fra kontrolltiltak tyder på at tidligere 

ansatte på oppfordring fra arbeidsgiver etablerer seg 

som næringsdrivende i skatteparadis eller lavskatte-

land. Arbeidstakeren blir deretter leid inn av beman-

ningsselskaper som også er opprettet i skatteparadis 

eller lavskatteland. Disse bemanningsselskapene har 

tette bånd til arbeidsgiveren. Ved slike konstellasjoner 

unngår arbeidsgiveren arbeidsgiveravgift og andre 

personellkostnader. I tillegg er det en betydelig risiko 

for at en del av disse arbeidstakerne ikke oppgir hele 

inntekten til beskatning i Norge. 

Også i andre saker har etaten avdekket at skattyter 

har etablert selskap i skatteparadis hvor vedkommende 

leier ut seg selv fra et slikt selskap for å arbeide i Norge. 

Normalt blir det ikke innrapportert inntekter til Norge. 

Skatteetaten mener derfor at det er en stor risiko for 

skatteunndragelse i Norge ved bruk av bemanningsby-

råer i skatteparadis eller lavskatteland.
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Tantene er ikke bare i Sveits

Betalingskortprosjektet og anmodningene om frivillig 

retting har gitt oss viktig innsikt i hvilke land nord-

menn bruker som skjulesteder for ubeskattede midler. 

Av figur 1 ser vi at Sveits og Luxembourg peker seg ut 

som de klart mest populære skatteparadisene for nor-

ske skattytere som har bedt om frivillig retting. Mer 

overraskende er det kanskje at midlene som de ønsker 

å flagge hjem, har blitt skjult i bortimot 50 ulike stater 

eller jurisdiksjoner. De færreste av disse regnes som 

skatteparadiser, men er ordinære skattejurisdiksjoner 

som eksempelvis USA, Spania, England og Tyskland. 

Interessant er det også at Norge oppgis som skjulested 

i omlag 50 saker. Dette viser at personer med uoppgitte 

inntekter eller formuer i Norge også bruker ordningen 

med frivillig retting i økende grad. 

Figur 1 Frivillig retting. Antall saker fordelt på de ti mest 
brukte landene 2009–2012. Figuren bygger på landinforma-
sjon i omtrent 650 saker
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Betalingskortsakene gir et litt annet bilde enn frivillig 

retting sakene. Av figur 2 ser vi at de fleste kortene er 

utstedt i Storbritannia, Sveits, Luxembourg og USA. 

Figur 2 Antall betalingskortsaker fordelt etter kortutsteder-
land og avdekket inntekt og formue 2009–medio 2012
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Tallmaterialet viser at bildet av nordmenns skjulte 

pengeplasseringer er langt mer variert enn det vi antok 

tidligere. Vi får bekreftet at skattytere som ønsker å 

unndra skatt i Norge, foretrekker jurisdiksjoner med 

tidligere strenge sekretesseregler, men at de også 

bruker land som USA, Storbritannia, Spania og de 

baltiske stater. Det store antallet stater kan også være 

en indikasjon på at nordmenn som har tilbrakt en tid 

utenfor landets grenser, ikke alltid oppgir midler som er 

ervervet og plassert i utlandet når de vender hjemover. 

Skatteetaten har avdekket tre milliarder kroner 
i skjulte inntekter 

I perioden 2009–2012 avdekket Skatteetaten skjulte 

inntekter i utlandet for cirka 3 milliarder kroner og 

skjulte formuer for mer enn 1 milliard kroner. Noen 

av sakene fra denne perioden er fortsatt ikke avsluttet 

eller verserer i rettsvesenet. Beløpene vil derfor sann-

synligvis øke etterhvert som sakene ferdigstilles. 

I tillegg har privatpersoner selv, gjennom frivillig ret-

ting, oppgitt tidligere unndratte utenlandsformuer på 

bortimot 3 milliarder kroner. Siden Skatteetaten i de 

fleste sakene går 10 år tilbake i tid, utgjør dette et skat-

tegrunnlag tilsvarende nesten 30 milliarder kroner. I til-

legg er det anmodet om frivillig retting for inntekter på 

cirka 1 milliard kroner. Samlet sett er skatteprovenyet 
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fra frivillig retting på omtrent 500 millioner kroner. I 

tillegg kommer fremtidige provenyeffekter som følge av 

at frivillig rettinger også bidrar til å øke det samlede 

skattegrunnlaget i årene fremover.

En varig løsning krever et sterkt internasjonalt 
samarbeid

Finanskrisen og kampen mot terror, som har avdekket 

at skatteparadisene blir brukt til å skjule terrorfinan-

siering, har bidratt til at arbeidet med å fjerne de skade-

lige virkningene av skatteparadisene fortsatt står høyt 

på den politiske dagsorden. Internasjonalt arbeider 

både USA, EU og OECD aktivt for å øke informasjons-

tilgangen fra skatteparadisene og andre land gjennom 

initiativ som sparedirektivet, FATCA og TIEA. I for-

bindelse med Norges undertegning av FATCA-avtalen 

med USA understreket også finansminister Sigbjørn 

Johnsen at han ønsker økt internasjonalt samarbeid 

for lettere å kunne avdekke skatteunndragelser via 

utlandet (Dagens Næringsliv 2013). I mai i år uttalte 

også statsminister Jens Stoltenberg at han var ”lut lei 

storkapitalens skattetriksing” blant annet ved bruk av 

skatteparadiser (na24.no 2013).

Skatteetaten arbeider videre med å avdekke skat-

teunndragelser gjennom bruk av skatteparadiser. Nye 

avdekkingsmetoder utvikles, blant annet ved økt bruk 

av interne og eksterne datakilder. Etaten er også opp-

tatt av, i best mulig grad, å utnytte TIEA-avtalene for 

å fremskaffe informasjon fra skatteparadiser der det 

er mistanke om at norske skattytere har skjult midler 

i utlandet. I tillegg er det viktig å informere skattyt-

ere og deres rådgivere om mulighetene for å benytte 

ordningen med frivillig retting for å rapportere om 

tidligere unndratte midler. 

Sist, men ikke minst, vil etaten fortsette det viktige 

samarbeidet med andre nordiske og europeiske land. 

Uten et sterkt internasjonalt samarbeid vil hverken 

Norge eller andre land oppnå en varig løsning på dette 

området. 
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Forhåndsutfylling gir riktig beskatning 
ved salg av aksjer

Øystein Olsen, 
Skattedirektoratet 

Skattytere som har solgt aksjer, skal betale skatt 

av gevinst eller ha fradrag for tap. I 2011 ble 

gevinst og tap ved salg av aksjer forhåndsutfylt 

på selvangivelsen for første gang. Det førte til at 

andelen med riktig beløp på selvangivelsen økte 

fra cirka 40 prosent til over 90 prosent. Resultatet 

viser tydelig at forhåndsutfyllingen har ført til 

at flere skattytere får et riktig skatteoppgjør.
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Skatteetaten velger å forhåndsutfylle stadig flere pos-

ter på selvangivelsen fordi vi tror dette fører til at flere 

får et riktig skatteoppgjør og betaler riktig skatt. Vi har 

målt effekten av å forhåndsutfylle ved å sammenligne 

andelen skattytere som oppgir riktig gevinst og tap på 

selvangivelsen i årene før forhåndsutfylling, med ande-

len som oppgir riktig beløp i 2011. 

Analysen er gjennomført på en gruppe skattytere som 

har relativt få transaksjoner, og små gevinster og tap. 

For denne gruppen kan vi derfor med stor grad av sik-

kerhet avgjøre om den enkelte skattyter oppgir riktig 

beløp på selvangivelsen. Vi kan si at de representerer 

”småsparerne” blant de som handler med aksjer. Denne 

gruppen utgjør omtrent en fjerdedel av alle skattyterne 

som har solgt aksjer de siste årene. 

Å oppgi riktig beløp vil si at skattyter oppgir gevinst 

og tap ved aksjer på selvangivelsen lik den faktiske ge-

vinsten eller tapet skattyter har hatt. I årene før 2011 

fikk skattyter et brev fra Skatteetaten hvor summen av 

gevinsten eller tapet var beregnet. Skattyter måtte selv 

flytte dette beløpet over til selvangivelsen for å få riktig 

skatteoppgjør. I 2011 var beløpet forhåndsutfylt slik at 

alt skattyterne trengte å gjøre for å oppgi riktig beløp, 

var å kontrollere at tallene var korrekte og eventuelt 

endre dersom de mente beløpet var feil. 

Vi deler skattyterne som har solgt aksjer, inn i tre grup-

per basert på om de oppgir riktig beløp eller ikke.

• Riktig beløp. Skattyter har oppgitt riktig gevinst 

eller tap på selvangivelsen, med en margin på 10 

kroner i hver retning. 

• Vet ikke. Skattyter har oppgitt et annet beløp enn det 

som Skatteetaten i utgangspunktet mener er riktig. 

Det kan være at skattyters beløp er riktig, eller 

skattyter kan ha oppgitt feil beløp.

• Ikke riktig beløp. Skattyter har ikke oppgitt noe 

beløp for gevinst eller tap på aksjepostene i selvan-

givelsen, eller skattyter oppgir gevinst eller tap lik 

null.

Stor økning i andelen som oppgir riktig gevinst 
og tap

Figur 1 og 2 gir fordelingen av skattytere med gevinst 

eller tap som kategoriseres som henholdsvis riktig be-

løp, vet ikke og ikke riktig beløp. 

Figur 1 Andel med gevinst ved salg av aksjer som oppgir 
riktig beløp 
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Vi ser i figur 1 at over 90 prosent av skattyterne oppga 

riktige beløp for gevinst i 2011. I årene før forhåndsut-

fyllingen var den tilsvarende andelen mellom 39 og 46 

prosent. I tillegg har vi i disse årene en vet ikke-gruppe 

som utgjør mellom 11 og 15 prosent. Det er dermed 

rimelig å anta at den totale andelen skattytere som 

oppgir riktig beløp for årene 2008 til 2010, er mellom 40 

og 60 prosent. 
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Hvis vi ser på skattytere med tap ved salg av aksjer i 

figur 2, ser vi at andelen som oppgir riktig beløp i 2011, 

er tilsvarende som for skattytere med gevinst.

Figur 2 Andelen med tap ved salg av aksjer som oppgir riktig 
beløp
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Også for skattytere med tap er andelen som oppgir 

riktig beløp, over 90 prosent i 2011. I årene før 2011 er 

denne andelen betydelig lavere. Det viser at gevinsten 

ved å forhåndsutfylle, målt i økt andel som oppgir riktig 

beløp, er betydelig. 

Hva er årsaken til den store økningen når Skatteetaten 

forhåndsutfyller opplysninger? En av årsakene er at 

forhåndsutfylling fører til beskatning av gevinst eller 

tap for de som benytter seg av leveringsfritak. For 

eksempel vil skattytere som ikke kontrollerte selvan-

givelsen, men benyttet seg av leveringsfritak for årene 

2008 til 2010, levere uten å oppgi noe beløp for gevinst 

eller tap ved salg av aksjer. De vil altså ikke oppgi rik-

tig beløp. I 2011, når beløpet var forhåndsutfylt, ville 

disse skattyterne få riktig beløp, uavhengig av om de 

kontrollerte selvangivelsen eller ikke, dersom de benyt-

tet seg av leveringsfritak. En annen årsak er at en del 

skattytere i årene før 2011 kan ha trodd at beløpet ble 

forhåndsutfylt på selvangivelsen nettopp fordi de mot-

tok et brev fra Skatteetaten hvor beregnet sum gevinst 

eller tap for skattyter var oppgitt.

Mange gikk glipp av fradrag før forhåndsutfylling

At andelen som oppgir riktig beløp er relativt lik for ge-

vinst og tap, betyr at det er en like stor andel skattytere 

som kan gå glipp av fradrag for tap, som det er skattyt-

ere som kan unngå beskatning av gevinst. Dette tyder 

på at det ikke er bevisste forsøk på å slippe å betale 

skatt som er årsaken til at andelen som oppgir riktig 

beløp er lav i 2008, 2009 og 2010.

Vi har laget et estimat på hvor mye økningen i ande-

len som oppga riktig beløp fra 2010 til 2011, utgjorde 

i kroner og øre. Vi beregnet økningen i gevinst oppgitt 

til beskatning til i overkant av 500 millioner kroner og 

økningen i tap til fradrag til i underkant av 300 mil-

lioner kroner. Størrelsen på disse beløpene vil være helt 

avhengig av bevegelsene i aksjemarkedet, derfor gir an-

delsmessige økninger mer sammenlignbare resultater.

Resultatene for salg av aksjer stemmer i hovedsak med 

resultatene fra en dansk undersøkelse av Kleven m.fl. 

(2011), hvor skattyternes selvangivelser ble undersøkt 

både for opplysninger som var forhåndsutfylte og ikke 

forhåndsutfylte. Kleven m.fl. fant at rundt 40 prosent 

ikke oppga riktig beløp på områder av selvangivelsen 

hvor opplysningene ikke var forhåndsutfylte, mens 

andelen som ikke oppga riktig beløp var ubetydelig når 

opplysningene var forhåndsutfylte.
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Små beløp blir sjelden innrapportert 

For salg av aksjer i inntektsårene 2008 til 2010, er 

størrelsen på gevinst eller tap den faktoren som i størst 

grad påvirker hvor stor andel av skattyterne som oppgir 

riktig beløp. 

Figur 3 Andel som oppgir riktig beløp fordelt på størrelse på 
beløp for årene 2008–2010, beløp i tusen kroner
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Figur 3 viser at det er svært stor variasjon i andelen 

skattytere som oppgir riktig beløp innenfor beløpska-

tegoriene i årene 2008 til 2010. At andelen som rappor-

terer inn riktig beløp øker med størrelsen på gevinsten 

eller tapet, er ikke overraskende. Det kan skyldes at 

skattyter ikke tar bryet med å overføre små beløp til 

selvangivelsen. Høy andel som oppgir riktig beløp for 

store gevinster kan ha sammenheng med at disse skatt-

yterne har større aktivitet på aksjemarkedet, og derfor 

har mer kunnskap om området. For 2011 er det svært 

liten variasjon i andelen som oppgir riktig beløp innen-

for de samme beløpskategoriene som i figur 3. Dette kan 

være et resultat av at beløpet er forhåndsutfylt, slik at 

skattyter ikke er nødt til å foreta seg noe for at beløpet 

skal være riktig på selvangivelsen.

Alle resultatene over gjelder for salg av aksjer, som er 

ett spesifikt område på selvangivelsen. Det er grunn til 

å tro at resultatene fra denne analysen også kan være 

gjeldende for andre poster på selvangivelsen. Undersø-

kelsen til Kleven m.fl. (2011) støtter opp under denne 

antakelsen, fordi de undersøkte et tilfeldig utvalg av 

selvangivelser i sin helhet og kom frem til relativt like 

resultater.

Informasjon fører til at flere oppgir riktig beløp 

I årene før 2011 fikk skattyter et informasjonsbrev som 

inneholdt beregnet tap eller gevinst og en beskrivelse 

av hvilken post på selvangivelsen som skattyter skulle 

benytte. Målinger av hvor mange som oppgir riktig be-

løp for salg av et annet spareprodukt kalt aksjeindekso-

bligasjoner, viste at andelen som oppga riktig beløp, var 

betydelig lavere enn for salg av aksjer. Gevinst og tap 

ved salg av dette produktet har aldri vært forhåndsut-

fylt, men skal oppgis på samme måte som ved salg av 

aksjer. Med unntak av 2009 da Skatteetaten sendte ut 

et informasjonsbrev til alle skattytere som hadde solgt 

aksjeindeksobligasjoner, er det ikke sendt ut noe infor-

masjon til skattytere som har solgt dette produktet. 

Figur 4 Andel som oppgir riktig beløp ved salg av aksjein-
deksobligasjon – tap og gevinst slått sammen
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Figur 4 viser andelen skattytere som oppga riktig beløp 

på selvangivelsen ved salg av aksjeindeksobligasjoner 

i perioden 2006–2010. Sammenligner vi figur 4 med 

figur 1 og 2, ser vi at andelen som oppga riktig beløp, 

var betraktelig lavere for skattytere som solgte aksjein-

deksobligasjoner, enn for skattytere som solgte aksjer. 

Dette kan være en indikasjon på at informasjonsbrevet 

til skattytere som har solgt aksjer, har ført til at flere 

oppga riktig beløp enn tilfellet ville vært uten informa-

sjonsbrevet. I 2009 ble det sendt et informasjonsbrev til 

alle skattytere som solgte aksjeindeksobligasjoner, og 

økningen i andelen som førte riktig beløp i selvangivel-
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sen for dette året, gir også indikasjoner på at informa-

sjonsbrev trolig har en effekt.

Skatteetaten bør vurdere å forhåndsutfylle 
flere poster

Vi har sett at andelen skattytere som oppgir riktig beløp 

ved salg av aksjer før forhåndsutfylling, var mellom 40 

til 60 prosent. Ved forhåndsutfylling i 2011 økte ande-

len til over 90 prosent. Andelen skattytere som oppgir 

gevinst er omtrent like stor som andelen som oppgir 

tap. Det tyder på at det ikke er et ønske om å slippe 

å betale skatt som gjør at etterlevelsen er lav når vi 

ikke forhåndsutfyller. Vi har også vist at størrelsen på 

gevinst eller tap og skattyternes tilgang på informasjon, 

påvirker hvor mange skattytere som etterlever.

Resultatene tyder på at Skatteetaten bør vurdere kost-

nadene opp mot gevinstene ved å skaffe til veie grunn-

lagsdata på flere områder på selvangivelsen slik at de 

kan forhåndsutfylles. På de områder hvor kostnadene 

er for store, er det viktig at Skatteetaten sikrer at skatt-

yterne får presis og målrettet informasjon.

Referanser

Kleven, H., Knudsen M, Kreiner, C., Pedersen, S. og 

Saez, E. (2011) ”Unwilling or Unable to Cheat? Evidence 

From a Tax Audit Experiment in Denmark”, Econome-

trica, 79 ( 3): 651–692.



17

Analysenytt 2/2013



Skatteetaten prøver for tiden ut to nye modeller 

på merverdiavgiftsområdet. Målet med den ene 

modellen er å identifisere de virksomhetene som 

med stor sannsynlighet ikke kommer til å levere 

omsetningsoppgave, slik at saksbehandlerne 

kan prioritere å behandle disse først. Den 

andre modellen har til hensikt å beregne 

omsetning, etter objektive kriterer, i tilfeller der 

virksomhetene ikke har levert oppgave.

Nye modeller gir mer effektiv skjønns-
behandling

Knut Christophersen, 
Skatt vest

Paul Gunnar Larssen,  
Skatt vest
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Alle virksomheter som plikter å rapportere inn om-

setning til Skatteetaten, må gjøre dette ved å levere 

omsetningsoppgaver til fastsatte tidspunkter. Etaten 

bruker disse opplysningene til å beregne hvor mye 

merverdiavgift (MVA) virksomheten er skyldig, eller om 

den har krav på å få avgift tilbakebetalt. Størsteparten 

av virksomhetene skal levere til en fastsatt frist annen-

hver måned, totalt seks oppgaver i året. Etaten jobber 

for at flest mulig skal levere omsetningsoppgaven i tide.

hvis den oppgavepliktige ikke leverer, skal Skatteetaten 

fastsette omsetningen ved skjønn. En rekke virksomhe-

ter leverer i dag oppgave etter at fristen har forfalt, og 

etter at etaten har foretatt en skjønnsfastsettelse. Det 

betyr at mye tid går med til unødig skjønnsarbeid. Skal 

vi forbedre oppgaveløsningen på MVA-området, står vi 

derfor overfor flere utfordringer: 

• Hvordan kan vi få flere oppgavepliktige til å levere i 

tide? 

• Hvordan kan vi prioritere skjønnsarbeidet på en 

slik måte at vi unngår å skjønne virksomheter som 

likevel leverer? 

• Hvordan kan skjønnsbehandlingen gjøres mer 

effektiv og med høyere kvalitet? 

De to modellene etaten prøver ut nå, sammen med nye 

arbeidsmåter, forsøker å gi svar på disse utfordringene.

To prosjekter skal forenkle og forbedre 
skjønnsarbeidet

I det ene prosjektet har Skatteetaten analysert historis-

ke data over levering av omsetningsoppgaver for å finne 

hva som kjennetegner de som leverer eller ikke leverer. 

Gjennom dette prosjektet har vi utviklet en modell som 

anslår hvor stor sannsynlighet det er for at en virksom-

het kommer til å levere en gitt termin. På bakgrunn 

av denne sannsynligheten fordeler vi avgiftspliktige 

virksomheter i grupper. I en pilotstudie bruker Skat-

teetaten nå modellen til å målrette virkemidler overfor 

oppgavepliktige for å få flere til å levere innen fristen, 

og til å hjelpe saksbehandlerne med å prioritere mellom 

virksomhetene de skal fastsette skjønn for. Foreløpige 

resultater tyder på at modellen skiller godt mellom de 

oppgavepliktige som etterlever sine leveringsforpliktel-

ser, og de som ikke gjør det. Hva den nye måten å jobbe 

på kan ha å si for ressursbruken på MVA-området, er 

det enda for tidlig å si noe sikkert om.

I det andre prosjektet har formålet vært å utvikle en al-

ternativ metode for å fastsette omsetning der oppgaver 

ikke er kommet inn. Skjønn har tradisjonelt blitt fast-

satt på bakgrunn av tidligere leverte oppgaver, doku-

mentasjon av omsetning knyttet til registrering og hva 

som er normal omsetning i bransjen den avgiftspliktige 

opererer i. Det vil i hvert enkelt tilfelle variere hvilke 

av disse opplysningene som faktisk foreligger. Jo færre 

opplysninger som foreligger, jo mer arbeidskrevende er 

det å fastsette skjønnet.

Målet er færre skjønn 

Hver termin sender Skatteetaten ut purring til nes-

ten hver tiende oppgavepliktige på grunn av at de 

ikke har levert i tide. Neste steg i arbeidsprosessen 

er skjønnsfastsetting av virksomheter som ikke har 

levert. Vel halvparten av disse virksomhetene leverer 

likevel omsetningsoppgaven etter at de har blitt skjøn-

net. For saksbehandler innebærer dette en vurdering 

av oppgaven som har kommet inn, og om skjønnet skal 

omgjøres eller bli stående. Dersom vi i forkant av hvert 

terminforfall har informasjon om hvilke avgiftspliktige 

som med stor sannsynlighet ikke kommer til å levere, og 

hvilke som med stor sannsynlighet vil levere, om enn for 

sent, kan saksbehandler begynne skjønnsarbeidet med 

de virksomhetene hvor sannsynligheten for levering er 

lavest. For virksomheter som forventes å levere, kan vi 

utsette skjønnsfastsettingen noe og forsøke å påvirke 

med andre midler. Det kan gi færre skjønn, færre klager 

på skjønn og mindre merarbeid.
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Inndeling i fire grupper skal gjøre det lettere å prioritere

Ved å analysere historiske data over levering av omset-

ningsoppgaver, har vi utviklet en statistisk modell som 

inkluderer de kjennetegnene ved virksomheten som 

er viktigst for å forutsi om virksomheten leverer eller 

ikke. Modellen gjør det mulig å gi samtlige virksomhe-

ter med oppgaveplikt en innbyrdes rangering, en skår, 

etter sannsynligheten for at de kommer til å levere en 

gitt termin. På bakgrunn av skåren, har vi foretatt en 

grovinndeling i fire grupper, illustrert i figur 1. Fremfor 

å ha enhetlige rutiner for samtlige MVA-pliktige, slik 

etaten tradisjonelt har hatt, forsøker vi nå med tilpasset 

saksbehandling og virkemidler for de ulike gruppene. 

Figur 1 Fire grupper med ulik sannsynlighet for levering og 
tilpasset saksbehandling

Gruppe A: 80% av 
oppgavepl. 
Svært høy sann-
synlighet for 
levering

Virksomhetsavklaring. 
Skjønnsfastsettes først

Skjønnsfastsettes tidlig

Sender påminnelse og
utsetter skjønnsfastsetting

Utsetter 
  skjønnsfastsetting

Gruppe D: 2% av oppgavepl. 
Lav sannsynlighet for levering

Gruppe C: 8% av oppgavepl. 
Moderat sannsynlighet for 
levering

Gruppe B: 10% av oppgavepl. 
Høy sannsynlighet for 
levering 

 

Gruppe A utgjør 80 prosent av virksomhetene, og disse 

har svært høy sannsynlighet for å levere omsetnings-

oppgaven. Denne gruppen utsetter vi behandlingen av, 

fordi vi regner med at de aller fleste kommer til å levere. 

Gruppe B utgjør normalt i underkant av 10 prosent av 

virksomhetene. Disse har relativt høy sannsynlighet 

for å levere, men lavere enn virksomhetene i gruppe A. 

I pilotstudien forsøker vi å påvirke de næringsdrivende 

i gruppe B til å etterleve oppgaveplikten like godt som 

dem i gruppe A gjennom å sende ut et påminnelsesbrev 

i forkant av terminforfall. 

Øverst i figur 1 finner vi virksomheter i gruppe D. Disse 

utgjør kun en liten andel (2–3 prosent) og har den aller 

laveste sannsynligheten for å etterleve oppgaveplikten. 

For denne gruppen kan saksbehandlerne raskt gå 

igang med å avklare om virksomhetene fortsatt driver 

næring, og eventuelt slette virksomheter fra MVA-re-

gisteret der dette ikke er tilfellet. Når skjønnsarbeidet 

begynner, kan gruppe D prioriteres siden det er liten 

risiko for merarbeid fordi det er lav sannsynlighet for at 

det kommer inn oppgaver i etterkant av skjønn. Virk-

somheter i gruppe C er i en posisjon mellom B og D når 

det gjelder sannsynlighet for å levere. I prioriteringen 

av skjønnsarbeidet er det derfor naturlig å gå videre 

med gruppe C etter at arbeidet med gruppe D er ferdig. 

Inndelingen fungerer i praksis

Tabell 1 viser i hvor stor grad virksomhetene i de fire 

gruppene leverte oppgave til rett tid i 1. termin 2013. 

Vi ser at det er stor forskjell mellom gruppene i andelen 

som ikke leverte omsetningsoppgaven til forfall. Mens 

10 prosent av de oppgavepliktige i gruppe A ikke leverte 

til forfall, var det 88 prosent i gruppe D. Av de i A som 

ikke hadde levert til forfall, leverte 68 prosent forsin-

ket. Med forsinket levering mener vi de som leverte i 

løpet av de første tyve dagene etter forfall. I gruppe D 

er den tilsvarende andelen 13 prosent. 

Tabell 1 De fire gruppenes etterlevelse av oppgaveplikten. 
1. termin 2013

Gruppe Totalt 
antall

Antall 
som ikke 
leverte til 
forfall

Andel 
som ikke 
leverer til 
forfall

Antall som 
leverer de 
første 20 
dager et-
ter forfall

Andel 
av de 
som ikke 
leverte til 
forfall som 
leverer de 
første 20 
dagene et-
ter forfall

A 168 667 16 899 10 % 11 456 68 %

B 20 405 6 789 33 % 3 790 56 %

C 17 844 9 709 54 % 2984 31 %

D 4 957 4 340 88 % 573 13 %

Hva dette innebærer forstår vi best ved å se for oss 

bunker av oppgaver på saksbehandlers pult hvor den 

oppgavepliktige ikke har levert i tide, og hvor det derfor 

muligens må fastsettes skjønn. Tyve dager etter forfall 

er bunken for gruppe A redusert med nesten 70 prosent, 
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mens bunken for gruppe D kun er redusert med 13 pro-

sent. Det ser med andre ord ut til at vi har lykkes med å 

skille ut oppgavepliktige med lav sjanse for å levere, fra 

den store majoriteten som har svært høy sannsynlig-

het for å levere. Skal vi forstå potensialet i modellen, 

er det likevel viktig å ta størrelsen på gruppene med i 

betraktningen.

Over halvparten av de som ikke leverte er i gruppe C og D

Som vi ser av tabell 2 utgjør gruppe C og D tilsammen 

bare 10 prosent av alle virksomhetene. Skal saksbe-

handlerne ha nytte av modellen, er det likevel viktig 

at gruppene rommer en betydelig andel av virksomhe-

tene som ikke leverer, og hvor det derfor må fastsettes 

skjønn. Hvorfor det må være slik, kan vi illustrere med 

et eksempel. Vi kan se for oss en modell som plasserer 

kun 10 av 1 000 virksomheter som må skjønnsfastset-

tes i gruppe C og D. Når saksbehandlerne har arbeidet 

seg igjennom gruppe C og D og skjønnsfastsatt de 10 

virksomhetene, får de ikke noen hjelp av modellen til å 

skille ut og prioritere de resterende 990. Disse forsvin-

ner i den store massen av virksomheter i gruppe A og B 

som faktisk leverer. En god modell bør derfor både ha 

en høy andel i gruppe C og D som ikke leverer, og ha 

en høy andel av de som ikke leverer totalt sett i gruppe 

C og D. Først da er det snakk om en reell sortering av 

de avgiftspliktige virksomhetene. Tabell 2 viser at tyve 

dager etter forfall hørte 56 prosent av de som ennå ikke 

hadde levert, til i gruppe C eller D. Med denne fordelin-

gen mener vi modellen kan være et nyttig verktøy for 

saksbehandlerne til å prioritere virksomheter som ikke 

leverer, og dermed unngå merarbeid. 

Tabell 2 De fire gruppenes størrelse og andel av virksomhe-
ter som ikke leverer. 1. termin 2013

Gruppe Totalt antall Andel av alle 
virksomheter

Antall som 
ikke hadde 
levert 20 
dager etter 
forfall

Andel av alle 
virksomheter 
som ikke 
hadde levert 
20 dager et-
ter forfall

A 168 667 80 % 5 443 29 %

B 20 405 10 % 2 999 16 %

C 17 844 8 % 6 725 36 %

D 4 957 2 % 3 767 20 %

Totalt 211 873 100 % 18 934 100 %

Reduserer vi antall skjønn og klager på skjønn?

For at vi skal se effekter av en ny måte å jobbe på, blant 

annet i form av færre skjønn og færre klager på skjønn, 

er det ikke nok at den statistiske modellen treffer godt. 

Vi er også avhengige av at arbeidsrutiner og virkemidler 

er utformet på en god måte og fungerer etter hensikten. 

Tilbakemeldingene fra saksbehandlerne som har arbei-

det etter den nye fremgangsmåten, er positive. De opp-

lever arbeidsprosessen som ryddig og inndelingen av de 

avgiftspliktige som hensiktsmessig. Hvorvidt vi lykkes 

med å redusere antall skjønn og klager på skjønn, er 

det enda for tidlig å si noe sikkert om. Høsten 2013, når 

den nye arbeidsmåten har vært forsøkt i tre terminer, 

forventer vi å kunne tallfeste slike effekter nærmere. 

Ny metode for skjønnsberegning 

Der omsetningsoppgave ikke har kommet inn, fastset-

ter saksbehandler omsetning på bakgrunn av tidligere 

oppgaver, dokumentasjon innsendt i forbindelse med 

registrering i MVA-registeret og hva som er ”normal” 

omsetning i bransjen virksomheten opererer i. Hva som 

er ”normal” omsetning, har det imidlertid vært opp til 

saksbehandler å vurdere ut i fra tilgjengelig statistikk 

og andre kilder. Dette har ført til at skjønnsfastsettel-

sen har vært tidkrevende. For virksomheter som ikke 

har vært skjønnsfastsatt tidligere, skjer dette ofte, og 

modellen tar derfor særlig sikte på å være til hjelp for 

saksbehandler ved fastsettelse av førstegangsskjønn. 
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Slik beregner modellen omsetning 

Formålet med dette prosjektet har vært å komme frem 

til en objektiv metode for å estimere hva som er ”nor-

mal” omsetning. På bakgrunn av regresjonsanalyser 

av leverte oppgaver har vi kommet frem til en regre-

sjonslikning som estimerer forventet omsetning. Når 

vi anvender likningen på avgiftspliktige som ikke har 

levert omsetningsoppgave, vil vi uavhengig av hva vi el-

lers vet om virksomhetene, kunne estimere en forventet 

omsetning på bakgrunn av parameterne som inngår i 

likningen. 

Vi kan tenke oss at vi ved hjelp av regresjonsanalyse 

kommer frem til at følgende modell gir det beste estima-

tet av omsetning for ordinære oppgaver:

I denne likningen er ENK, som her står for enkeltper-

sonforetak, en variabel med to verdier. Variabelen er 

dikotom, det vil si at verdiene er gjensidig utelukkende; 

hvis virksomheten er et enkeltpersonsforetak får den 

verdien 1, hvis ikke får den verdien 0. Antall ansatte 

er en numerisk variabel, mens Bransje er en numerisk 

variabel der verdien er gjennomsnittlig omsetning per 

termin for den bransjen enheten tilhører. 

For et AS med tre ansatte i en bransje som har gjen-

nomsnittsomsetning på 200 000, vil estimatet bli som 

følger:

Det vil si at vi for en virksomhet med manglende opp-

gave, og med disse verdiene på andre observerbare 

variabler, vil benytte 400 000 som skjønnsforslag på 

omsetning. Ut i fra dette vil vi igjen kunne beregne sum 

avgift. Modellene som vi har testet ut i analysen, inne-

holder flere variabler enn i dette stiliserte eksemplet. 

Kjennetegn som påvirker omsetningen

For å komme frem til en god modell, har vi kartlagt 

ulike variabler som kan tenkes å ha betydning for 

omsetningen. Først har vi sett på sammenhenger mel-

lom disse og omsetningen enkeltvis. De variablene som 

tilsynelatende har sammenheng med omsetningen, har 

vi så satt inn i en regresjonsanalyse. Her kan vi se om 

sammenhengen er statistisk sikker, og i hvor stor grad 

variablene vi har med i modellen forklarer variasjon i 

omsetningen. Gjennom å prøve ut ulike varianter med 

hensyn til hvilke variabler vi har med, har vi kommet 

frem til at følgende parametre, som vi stort sett vil 

kjenne for alle virksomheter, har sammenheng med 

omsetningsstørrelsen:

• Antall ansatte – jo flere ansatte, jo høyere omsetning.

• Organisasjonsform – aksjeselskaper har normalt 

høyere omsetning enn enkeltpersonsforetak, delta-

kerlignede selskap og NUF.

• Om virksomheten er nyregistrert eller ikke – eta-

blerte virksomheter har høyere omsetning enn 

nyetablerte.

• Bransje og termin – vi har benyttet gjennomsnittlig 

omsetning i bransjen den aktuelle terminen for å 

kunne fange opp sesongvariasjoner.

• Beliggenhet – dersom virksomheten ligger i et regi-

onsenter eller en storby vil den ha et større kunde-

grunnlag enn mer perifert beliggende virksomheter.

Vi må understreke at skjønnet ikke automatisk fast-

settes til det som denne regresjonsmodellen foreslår. 

Skjønnsfastsettelsen skal også ta hensyn til den 

avgiftspliktiges historikk, og eventuelt andre forhold 

saksbehandler kjenner til. Modellen har blitt testet ut 

gjennom tre terminer i én region. Erfaringen er at den 

er et godt hjelpemiddel som bidrar til både mer effektiv 

saksbehandling, og mer realistiske skjønn der saksbe-

handler ikke har andre opplysninger å legge til grunn 

for fastsettelsen. 

Omsetning=100 000 + Antallansatte*30 000 - ENK*50 000 + BRANSJE*0,8

100 000 + 3 * 30 000  -  0 * 50 000 + 0,8 * 200 000 = 400 000
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De merverdiavgiftspliktige – ikke en ”grå 
masse” 

I de to prosjektene på MVA-området benytter vi tilgjen-

gelig informasjon om de avgiftspliktige til å jobbe på 

en måte som tar hensyn til at de avgiftspliktige ikke er 

en enhetlig ”grå masse”. De tilhører ulike bransjer, er 

av ulik størrelse og har ulik innleveringshistorikk, for 

å nevne noe. Saksbehandlerne i etaten sitter på mye 

kunnskap om de avgiftspliktige virksomhetene som de 

benytter i skjønnsarbeidet. Ved bruk av statistiske mo-

deller, som de som er beskrevet over, systematiserer vi 

deler av denne kunnskapen og automatiserer prosessen 

for å ta den i bruk. Forhåpentligvis vil dette innebære 

at Skatteetaten kan jobbe mer målrettet, systematisk 

og effektivt slik at flere avgiftspliktige leverer til rett 

tid. 

 



Et prosjekt i Skatt øst har testet effekten 

av å sende ut et påminningsbrev i forkant 

av leveringsfristen til tre ulike grupper av 

årsterminpliktige. I alle de tre gruppene førte 

brevet til at flere leverte omsetningsoppgaven i 

tide.

Påminning får flere til å levere 
innen fristen

Marianne Tenden, 
Skatt øst

Kathinka Vonheim 
Nikolaisen, Skatt sør

Arne Kristian Aas,  
Skatt øst

Tor Arne Pladsen, 
Skatt øst
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Hovedmålet til prosjektet Rettidig innlevering og be-

taling i Skatt øst er å få flere til å levere oppgaver og 

gjøre opp for seg til rett tid. I denne artikkelen gjengir 

vi hovedresultatene fra tre effektmålinger som retter 

seg mot merverdiavgiftspliktige med årstermin (såkalte 

”årsterminpliktige”, se faktaboks).

Årsterminpliktige

Næringsdrivende med MVA-plikt og omsetning under en million 
kroner i året kan søke om å levere omsetningsoppgave bare én gang 
i året

• Innleveringsfrist og innbetalingsfrist for årsterminoppgaven er 
10. mars det påfølgende året.

• Tiltakene omfatter alminnelig omsetningsoppgave (ikke 
primærnæringsoppgave)

• Det er registrert 48 000 med alminnelig årsterminoppgave for 
2012

Årsterminpliktige leverer omsetningsoppgave kun 

én gang i året. Oppgaven blir derfor også kalt årster-

minoppgave. Blant de årsterminpliktige ser vi på tre 

målgrupper som har fått ulike brev.

Hvordan har vi målt effekten?

Vi bruker effektmålinger for å finne ut om påminnings-

brevene vi har sendt ut, får flere årsterminpliktige til 

å levere omsetningsoppgaven til rett tid. For å kunne 

gjennomføre en effektmåling deler vi gruppene vi ser på 

i to. Den ene gruppen får et brev, mens den andre grup-

pen ikke får det. Deretter sammenligner vi hvor mange 

som leverer innen fristen i de to gruppene. Gruppene er 

tilfeldig utvalgt. Derfor kan vi si at forskjellen i andelen 

som leverer til rett tid, skyldes påminningsbrevet. Alle 

funn som omtales i teksten, er klart signifikante. Det 

betyr at de statistiske testene viser at andelen som 

leverer etter å ha mottatt brev, er så stor at forskjellen 

ikke skyldes tilfeldigheter.

Målet med undersøkelsen var å teste om påminnings-

brev fikk flere til å levere til fristen. Det hadde også 

vært interessant å finne ut hvilke målgrupper som lar 

seg påvirke av påminningsbrev, og hvilke type brev som 

har størst effekt. For å kunne trekke sikre konklusjoner 

om effekten av dette er vi avhengige av å holde flere 

faktorer konstant; skal vi sammenligne målgrupper må 

vi sende like brev til flere forskjellige målgrupper – og 

motsatt – skal vi sammenligne ulike brev må vi sende 

ulike brev til én og samme målgruppe. De tre målgrup-

pene vi har sett på var imidlertid forholdsvis små. Det 

var derfor ikke mulig å sende ulike versjoner av samme 

brev til hver av målgruppene. Vi kan derfor ikke si 

sikkert om forskjellen i andelen som leverer skyldes 

målgruppen eller utformingen av selve brevet. 

Ulike brev til ulike målgrupper

I løpet av februar og mars testet vi tre påminningsbrev 

rettet mot årsterminpliktige. Brevene ble sendt ut i 

forkant av leveringsfristen og var ulikt utformet. To av 

brevene var forholdsvis korte og konsise. Den eneste 

store forskjellen mellom dem var at et av brevene var 

signert av en saksbehandler, mens det andre kun var 

underskrevet med ”Skatt øst”. Det tredje brevet, som 

ble sendt til nye årsterminpliktige i 2012, var noe 

lengre. Det informerte både om innleveringsfristen, 

konsekvenser ved ikke å levere omsetningsoppgaven 

og hvordan man leverer elektronisk i Altinn. Dette bre-

vet var også underskrevet med Skatt øst. Vi har holdt 

målgruppene fra hverandre slik at ingen har mottatt to 

brev.

Størst effekt blant de som leverte for sent i fjor

Det ble sendt et påminningsbrev til en tilfeldig halvpart 

av alle årsterminpliktige som leverte etter innleverings-

fristen i fjor, men som ikke fikk fastsatt et skjønn. Det 

vil si at de før eller senere leverte inn en oppgave, bare 

ikke til fristen. Den andre halvparten fikk ikke brev.

Blant de som ikke hadde levert da brevet ble sendt ut, 

var det tydelig at brevet fikk flere til å levere til fristen. 

I gruppen som mottok brev var det 65 prosent som le-
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verte til fristen, mens det for de som ikke mottok brev 

var 53 prosent som leverte da de skulle. For de som mot-

tok brev var det med andre ord 12 prosentpoeng flere 

som leverte innen fristen.

Det er interessant å se hva slags effekt tiltaket ville 

ha hatt dersom brevet ble sendt til alle i målgruppen. I 

figur 1 har vi derfor laget et estimat for fordelingen slik 

denne ville sett ut dersom vi sendte ut et brev til alle 

som leverte for sent i fjor.

Figur 1 Alle årsterminpliktige som leverte for sent i 2011. 
Estimert fordeling etter innleveringstidspunkt dersom alle 
hadde fått et påminningsbrev

 

Ville levert til frist 
uansett 

62 % 

Ville levert til frist 
som følge av brev  

10 % 

Ville levert for 
sent 
21 % 

Ville ikke levert 
8 % 

N= 2 612 

Figur 1 viser at 10 prosent av de årsterminpliktige som 

leverte for sent i fjor, ville levert til fristen hvis alle 

hadde fått påminningsbrev. Dette innebærer at et på-

minningsbrev i forkant kan få ti prosentpoeng flere til 

å levere innen fristen. I dette tilfellet betyr det at Skatt 

øst kan få inn om lag 260 flere omsetningsoppgaver 

til fristen. Vi ser imidlertid også at det er en betydelig 

gruppe som ikke lar seg påvirke av brev. Denne gruppen 

trenger andre tiltak.

Fra før vet vi at de som har levert sent én gang, har mye 

høyere sannsynlighet for å levere sent også neste gang. 

Ut i fra disse resultatene ser vi at det er hensiktsmessig 

å sende påminningsbrev til denne gruppen.

Brev til eiendomsbransjen hadde også effekt

Eiendomsbransjen omfatter blant annet bygg- og an-

leggsbransjen, renhold og utleie av fast eiendom. Det 

brevet som ble sendt til eiendomsbransjen, hadde nest 

størst effekt. Blant de som mottok brev var det 71 pro-

sent som leverte innen fristen, mens det for de som ikke 

mottok brev var 61 prosent som leverte innen fristen. 

Det betyr at 10 prosentpoeng flere leverte til rett tid 

blant de som mottok brevet.

I figur 2 ser vi hvordan fordelingen ville sett ut dersom 

vi hadde sendt ut et påminningsbrev til alle årstermin-

pliktige i eiendomsbransjen. 

Figur 2 Årsterminpliktige i eiendomsbransjen. Estimert 
fordeling etter innleveringstidspunkt dersom alle hadde fått 
påminningsbrev

 

Ville levert til frist 
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sent 
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Ville ikke levert 
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N= 2 544 

Vi ser i figur 2 at dersom alle de årsterminpliktige i 

eiendomsbransjen hadde fått påminningsbrev, så ville 6 

prosent levert til fristen som følge av brevet. Sammen-

ligner vi figur 1 og 2 ser vi at en høyere andel ville ha 

levert uavhengig av påminningsbrevet blant årstermin-

pliktige i eiendomsbransjen, enn blant de som leverte 

for sent i fjor.

Brevet som ble sendt til eiendomsbransjen, var mindre 

personlig enn brevet til de som leverte for sent i fjor. 

At andelen som leverte som følge av brevet var større 

blant de som mottok brev med signatur, er i tråd med 

litteratur som tilsier at brev som oppfattes som person-



27

Analysenytt 2/2013

lige fungerer best (Wittberg 2005, Kjeldsen 2009). Vår 

vurdering er derfor at det er hensiktsmessig å sende 

brev med underskrift til en kontaktperson, fremfor å 

skrive under med for eksempel ”Skatt øst”.

Også effekt hos nye årsterminpliktige

Påminningsbrev førte også til at flere leverte i den siste 

målgruppen. Mottakerne var de som ble registrert som 

nye merverdiavgiftspliktige i 2012. Brevet var som 

nevnt lengre enn de to andre brevene og var underskre-

vet med ”Skatt øst”.

Av de som fikk dette brevet var det 8 prosentpoeng høy-

ere andel som leverte til rett tid, enn det var blant de 

nye årsterminpliktige som ikke fikk brev. 

Figur 3 viser fordelingen slik den ville vært om alle 

hadde mottatt brev.

Figur 3 Nye merverdiavgiftspliktige i 2012. Estimert 
fordeling etter innleveringstidspunkt dersom alle hadde fått 
påminningsbrev 

 

Ville levert til frist 
uansett 
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sent 
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N= 1736 

Vi ser at et påminningsbrev i forkant av fristen kan få 5 

prosent nye årsterminpliktige til å levere oppgaven når 

de skal. Det er likevel en fjerdedel som ikke ville levert 

innen fristen, selv om de hadde fått et påminningsbrev. 

Brevet til de nye årsterminpliktige hadde flere budskap, 

og var noe lengre enn de to andre. Det var heller ikke 

skrevet under av en person. Når dette brevet likevel 

fungerer, styrker det anbefalingen om å sende påmin-

ninger i forkant. 

Påminningsbrev fungerer

Prosessen har vist at uttrekk av hvem som skal få 

påminningsbrev må tas så tett inntil utsendelse som 

mulig, for å hindre at de som allerede har levert mottar 

påminnelser. 

På grunnlag av brevene vi har sendt til årsterminplik-

tige, kan vi si at påminningsbrev i forkant av en innle-

veringsfrist kan få flere til å levere til rett tid. 

Effektmålingene omtalt i denne artikkelen var påmin-

ningsbrev rettet mot tre grupper årsterminpliktige. Selv 

om vi ser at brevene får flere til å overholde fristen, betyr 

ikke det nødvendigvis at brev er det beste virkemiddelet 

for å minne skattytere på fristene de skal overholde. 

Andre virkemidler, som SMS, e-post eller lignende, kan 

vise seg å være like virkningsfulle. Prosjektet Rettidig 

innlevering og betaling i Skatt øst tester påminninger 

via SMS til ulike grupper i forbindelse med innleve-

ring av selvangivelsen for 2012 for forskuddspliktige. 

Resultater fra disse målingene vil foreligge til høsten. 

Vi vil da blant annet kunne si om påminning på SMS 

fungerer bedre eller dårligere enn påminning med brev.
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Serveringsbransjen var positiv til et 

informasjonsskriv om dokumentasjon av 

kontantomsetning. Dette viste dybdeintervjuer 

av 15 daglig ledere i bransjen. Intervjuene 

ga Skatteetaten nyttig lærdom i hvordan 

kommunisere med serveringsbransjen

 
Ny lærdom i kommunikasjon med  
serveringsbransjen

Liv Kristin Hasle Øksenholt,  
Skatt sør

Grete Kristiansen, 
Skatt øst

Kassaapparat 

Driver du salg og mottar kontant betaling må du 

ha kassaapparat. Med kontant salg menes alle 

slags salg der kjøper 

betaler selger ved 

levering, for eksem-

pel ved bruk av kon-

tanter, bankkort eller 

kredittkort. Du skal 

registrere alle salg på 

et kassa-apparat med 

en gang salget skjer. 

Alle salg skal vises på 

kassaruller eller 

elektronisk journal. 

Kassaapparatet du 

bruker skal ha en  

brukermanual lett tilgjengelig. 

 

Kassaapparat og kvittering 

Hvis beløpet som du registrer på kassaapparatet 

ikke er lett synlig for kunden, skal du alltid  

skrive ut kvittering til kunden. Kvittering til  

kunden skal inneholde følgende opplysninger: 

 

• Kvitteringens nummer. 

• Dato. 

• Klokkeslett. 

• Organisasjonsnummer. 

• Virksomhetens navn. 

• Beskrivelse av varen, beløp og spesifisert  

mva-beløp. 

 

Dagsoppgjør og summeringsstrimmel  

(Z-oppgjør) 

Hver dag skal du skrive ut eller lagre summe-

ringsstrimler (Z-rapporter) fra kassaapparatet. 

Hvis du serverer alkohol, skal Z-rapporten tas ut 

straks etter stengetid. Z-rapporten er et sam-

mendrag av omsetning som er slått inn på kassa 

og skal vise all omsetning. Den skal være num-

merert og vise dato og klokkeslett for utkjøring 

av Z-rapporten. Rapporten skal kunne lagres i 

systemet og kunne skrives ut ved behov eller et-

ter forespørsel.  

Rapporten kan tas ut ved opptelling av kassa-

beholdningen ved dagens slutt. 

 

Dagsoppgjøret skal vise: 

 

• Fysisk opptalt kassabeholdning ved dagens 

begynnelse og slutt. 

• Kontantsalg i løpet av dagen (Z-rapport)  

fordelt på bankkort og kontanter. 

• Uttak eller innskudd av kontanter i løpet av  

dagen. 

• Rapporten skal være datert og signert. 

• Eventuell differanse i forhold til fysis
k opptalt 

kasse må forklares. 

 

Du skal telle kontantbeholdningen i kassa ved 

slutten av dagen. Du må huske på å forklare 

eventuell differanse. Dokumentasjon av kontant-

salget sammenlignet med faktisk opptalt kassa-

beholdning, skal være datert og signert.  

Oppbevaringsplikt i ti år 

Når kassarullen er brukt opp, må du ta den ut og 

merke den med første og siste dato for innslag. 

Du må ta vare på kassaruller (eller dataregistre-

ringer) og regnskapsmateriell i ti år. Hvis du har 

elektronisk kasse, må du passe på å lagre den 

elektroniske journalen. 

Alle virksomheter som har kontantsalg skal registrere salg med en gang det skjer på 

et kassaapparat. Kassaruller / elektronisk journal og regnskapsmateriell må du  

oppbevare i ti år. 

 

For mer informasjon viser vi til bestemmelsene i merverdiavgiftsloven  

og bokføringsloven.     

   Les mer på www. skatteetaten. no/næringsliv, ring 800 80000, 

eller følg oss på facebook.com/skattenmin            
            

   

Dokumentasjon av omsetning 
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Vi lever i et samfunn hvor vi snakker mye om viktig-

heten ved å forebygge. Vi skal spise sunt og trene for 

å forebygge sykdom, og vi skal kommunisere godt med 

kolleger, venner og familie for å forebygge konflikter. 

I Skatteetaten er vi også opptatt av forebyggende ar-

beid. Hvordan skal vi som etat forebygge uklarheter og 

misforståelser av skatte- og avgiftsreglementet, slik at 

skattytere og virksomheter klarer å handle rett? 

Skatteetaten vil forebygge vanlige feil med 
bransjerettet informasjon

Skatteetaten har lang erfaring med å kontrollere ser-

veringsbransjen, og vet at det blir gjort både store og 

små feil. Med utgangspunkt i at bransjen selv ønsker å 

handle rett, er det viktig for etaten at vi har god kjenn-

skap til bransjen og deres utfordringer, slik at vi kan 

utforme riktige informasjonstiltak overfor dem.

Konkret informasjon om virksomheters plikter ved 
kontanthandel

I forbindelse med en kontrollaksjon rettet mot serve-

ringsbransjen, fikk virksomhetene i ettertid tilsendt 

et informasjonsskriv om hvordan de skal dokumen-

tere omsetning i virksomheten. Informasjonsskrivet ble 

sendt ut sammen med rapporten der det ble redegjort 

for hvilke feil og mangler kontrollen hadde avdekket, 

og hva etaten krever at virksomhetene retter opp for å 

unngå ytterligere sanksjoner. 

Målet med skrivet var å formidle virksomhetenes plik-

ter overfor Skatteetaten når det gjelder dokumentasjon 

av omsetning på en kort, presis og lettfattelig måte. 

Skrivet beskrev virksomhetenes plikter overfor Skat-

teetaten ved kontantsalg. Med kontantsalg menes alle 

salg der kjøper betaler selger, for eksempel ved bruk av 

kontanter, bankkort eller kredittkort. 

Kort fortalt handlet informasjonsskrivet om håndtering 

av kassaapparat, regler om kvitteringer og praktisk 

informasjon om hvordan et dagsoppgjør skal gjennom-

føres. Skrivet inneholdt også informasjon om oppbeva-

ringsplikten av kassarullen eller dataregistreringer og 

regnskapsmateriell. I tillegg opplyste skrivet om hvilke 

lover de nevnte pliktene var hentet fra og tre alterna-

tive måter å kontakte Skatteetaten på; telefon, nettside 

og facebook.

 

Var informasjonsskrivet vellykket?

Vi har i etterkant forsøkt å få et innblikk i om vi har 

lykkes med dette informasjonstiltaket. 

• Ble skrivet lagt merke til? 

• Var innholdet informativt og relevant for de som ble 

kontrollert, eller var det noe de savnet?

• Hvordan opplevde virksomhetene språket i og 

utformingen av skrivet?

• Ble skrivet distribuert på riktig tidspunkt?

For å få svar på disse spørsmålene har Opinion Perduco 

gjennomført dybdeintervjuer for oss. De intervjuet i alt 

15 daglige ledere ved ulike serveringssteder som Skat-

teetaten hadde kontrollert. I forkant av dybdeintervju-

ene fikk respondentene tilsendt informasjonsskrivet på 

nytt.

En av fordelene med dybdeintervjuer er at det er dialog 

mellom den som intervjuer og respondenten. I dialogen 

kan vi fange opp nyttig informasjon fra bransjen og 

holdninger til Skatteetaten generelt. Hvert intervju 

hadde en relativt fast tematisk struktur, samtidig som 

intervjueren hele tiden opprettholdt muligheten til å 

følge opp respondentenes utsagn.

Vi fikk positive tilbakemeldinger. Det viser seg at in-

formasjonsskrivet ble positivt oppfattet. Det var bred 

enighet blant de intervjuede om at skrivet ga praktisk 

og konkret informasjon tilpasset deres hverdag, og at 

det var enkelt å forstå. 
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De fleste syntes innholdet var lett å forstå 

To av tre respondenter hadde lest informasjonsskrivet 

før de fikk det tilsendt på nytt fra Opinion Perduco. To 

av tre respondenter var også ganske enig eller helt enig 

i utsagnet: ”Jeg synes det er enkelt å forstå den informa-

sjonen jeg mottar fra Skatteetaten”.

Innholdet ble sett på som relevant og informativt

I følge Opinion Perduco opplevde respondentene struk-

turen i brevet som relevant for sin arbeidshverdag, 

og de fikk en følelse av at Skatteetaten forstår dem. 

Skrivet ble beskrevet som en fasit på hvordan man 

skal dokumentere omsetningen i virksomheten, og flere 

beskrev det slik:

”Dette er hverdagen min, det er dette jeg gjør hver dag”

En av de intervjuede oppfattet at informasjonsskrivet 

ga konkrete praktiske retningslinjer, og sa dette om 

skrivet:

”Dette brevet kunne jeg laminert og gitt til alle mine 

ansatte” 

Det var få respondenter som savnet noe informasjon 

i skrivet, men én nevner at han savner informasjon 

om hva man skal gjøre når det oppstår feil. En annen 

nevner at det kanskje kunne stått noe mer om lagring 

av elektroniske data. Dette er nyttig informasjon for 

Skatteetaten som vi kanskje ikke hadde fått dersom vi 

ikke hadde gjennomført intervjuene.

Språkbruk og layout ble oppfattet som tiltalende

Innholdet ble oppfattet som kjent, men de intervjuede 

mener det var presentert på en ny og mer tiltalende 

måte. Layouten og overskriftene var fengende, og det 

at all nødvendig informasjon var samlet på kun en side 

fikk mye positiv oppmerksomhet. 

”De begynner med kassaapparatet og slutter med lagring 

av dokumentasjonen. Det er det de som har kassaansva-

ret gjør, og skal gjøre fra A til Å”

I tillegg syntes respondentene at utformingen av bre-

vet var uformell, og derfor ufarlig, selv om det kom fra 

Skatteetaten. 

Ingen av respondentene syntes at det var overflødig in-

formasjon i brevet, men kom med tilbakemeldinger om 

små justeringer. I beskrivelsen av hvordan de opplevde 

språket i informasjonsskrivet ble det nevnt:

”muntlig”, ”informerende”, ”lettfattelig”, ”’konkret”, ” 

godt å lese”, ”lett å forstå”, ”luftig og fint” og ”uformelt 

på en bra måte”

Informasjonstiltak krever god timing. En tredjedel av 

respondentene sa de ikke hadde lest skrivet før de fikk 

det tilsendt på nytt i forbindelse med dybdeintervju-

ene. En grunn til det kan være at skrivet ble sendt ut 

sammen med sluttrapporten, og at daglig leder dermed 

fokuserte mer på den.

Dette illustrerer viktigheten ved å distribuere informa-

sjonstiltak til riktig tid. I denne konkrete kontrollaksjo-

nen fikk mange av de kontrollerte små og store bokfø-

ringspålegg. Det er uvisst om denne andelen hadde vært 

like høy dersom de hadde mottatt informasjonstiltaket i 

god tid før kontrollen ble gjennomført. 

Ulike virksomheter har ulike 
informasjonsbehov

Gjennom samtalene Opinion Perduco utførte for oss, 

har vi fått noe bedre kjennskap til serveringsbransjen. 

Resultatene viser at selv om alle respondentene syn-

tes dette var et informativt informasjonsskriv, mente 

mange at dette først og fremst burde vært rettet mot de 

nyetablerte i bransjen. 

Respondentene har ulike informasjonsbehov. Behovene 

avhenger i stor grad av:
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• hvor stor virksomheten er

• hvor høy skattemessig kompetanse de ulike respon-

dentene besitter

• hvor stor del av økonomien regnskapsfører tar seg av

• hvor mye det fokuseres på drift i motsetning til tid 

det tar å sette seg inn i skatte- og avgiftsreglementet

I tillegg kommer det fram fra flere respondenter at 

de ønsker seg en slags bransjerettet fastlegeordning i 

Skatteetaten hvor de kan få tildelt spesialiserte saks-

behandlere. Flere av respondentene ønsket seg også 

en egen telefonlinje for bransjen. Ikke minst ønsker 

respondentene seg brev med et enkelt språk som er 

tilpasset hverdagen deres:

”Generelt lite glad i byråkrati. Vi småbedrifter får veldig 

mange krav og skjemaer veltende over oss og bruker vel-

dig mye tid på det. Vi mottar skriv som egentlig passer 

bedre for større restauranter”

Sist, men ikke minst, viste dybdeintervjuene at språk-

barriere er en utfordring Skatteetaten må ta på alvor. 

Tre av respondentene hadde innvandrerbakgrunn, og 

alle tre hadde ulike holdninger til hvordan de ønsket å 

kommunisere med Skatteetaten. Én ønsket fysisk møte 

med en saksbehandler, en annen foretrakk telefonisk 

kontakt med etaten, mens den tredje ville helst kommu-

nisere via brev da han aldri kunne vite hvilken dialekt 

han måtte tolke ved en eventuell samtale. 

Opinion Perduco mener også at språk ikke er den eneste 

utfordringen for respondenter med innvandrerbak-

grunn. I følge Opinion ser forholdet til omkringliggende 

faktorer som for eksempel forholdet til autoriteter og 

opplevelse av forskjellsbehandling, også ut til å spille 

en stor rolle.

Vi kan bli bedre kjent med flere bransjer  
gjennom dybdeintervjuer

Å velge dybdeintervjuer for å evaluere betydningen av 

et informasjonsskriv har vært nyttig for oss fordi vi 

har fått bedre kjennskap til hvordan daglig leder, og 

bransjen forøvrig, oppfatter oss. Vi har også tilegnet 

oss bedre kunnskap om bransjens holdninger til både 

etaten og vår oppfølging av bransjen generelt. 

Fordelen med dybdeintervjuer framfor en spørreunder-

søkelse, er at respondentene har mulighet til å uttrykke 

sin personlige mening selv om samtalen er strukturert, 

og vi kan få frem underliggende meninger og holdnin-

ger. Vi kan også måle meninger og holdninger ved en 

spørreundersøkelse, men intervjuer lar oss fange opp 

ting vi ikke har tenkt over å lage spørsmål om. Det er 

resultatet av samtalen som kan gi oss en bedre forstå-

else av bransjens utfordringer når det gjelder å etterleve 

skatte- og avgiftsreglementet. 

Ett eksempel på noe vi har fanget opp ved intervjuene 

er at det virker som mange i serveringsbransjen kunne 

tenke seg samlet informasjon fra alle offentlige etater 

som berører deres virksomhet. De ønsket at de fikk ”den 

informasjonen de hadde bruk for” fra alle offentlige eta-

ter de må rapportere til. 

Alle respondentene snakket om behovet for informasjon 

fra Skatteetaten. Når man skal formulere informasjons-

skriv virker det som at det er viktig å benytte seg av et 

språk som bransjen forholder seg til i det daglige. For 

å nå bedre fram til målgruppen bør vi som etat lære 

oss bransjespråket dersom dette er ulikt vår egen måte 

å uttrykke oss på. Når vi vet årsakene til hvorfor feil 

oppstår, kan vi enklere finne gode tiltak som kan rettes 

mot bransjen. God informasjon vil være med på å redu-

sere usikkerheten mellom oss og skattyterne – i dette 

tilfellet serveringsbransjen.



Skatteetaten har fått gjennomført en kartlegging 

av relevant forskning på området skatt og 

etterlevelse. Kartleggingen har gitt oss en 

oversikt over hvor skatteforskning blir publisert, 

hvilke funn som er gjort, hvem som forsker på 

skatt og hvilke miljøer forskerne er tilknyttet. 

Hvem, hva, hvor – om skatteforskning

Marcus Zackrisson, 
Skattedirektoratet

Paul Gunnar Larssen, 
Skatt vest



33

Analysenytt 2/2013

Å sette kunnskap og læring i system er sentralt i eta-

tens strategier. For å øke bruken av forskningsbasert 

kunnskap trenger vi en oversikt over den forskningen 

som har blitt gjort til nå, og i tillegg holde oss oppdatert 

på ny forskning. Kartleggingen er avgrenset til å se 

på etterlevelse (compliance). Den omfatter de siste ti 

årenes forskning på området, og bare forskning som er 

publisert i vitenskaplige tidskrifter.

Studenter i Bergen har gjennomført kartleggingen 

I løpet av høsten 2012 og våren 2013 har Skatteetaten 

engasjert studenter fra Universitetet i Bergen til å 

finne relevante artikler og skrive sammendrag på norsk 

av de viktigste artiklene. Utvalget av artikler er ikke 

uttømmende, men gir et godt bilde av forskingen de 

siste ti årene. Søkeordene studentene brukte for å finne 

artikler er:

• Tax Compliance/Noncompliance

• Tax Evasion

• Tax Avoidance

• Tax Morale

Kartleggingen viser at fokuset i forskningen om skatt 

og etterlevelse de siste årene har endret seg. Tidligere 

forklarte man skattyters vilje til å betale skatt ut i fra 

hvordan skattyter vurderte risikoen for å bli oppdaget 

og konsekvensen ved å bli tatt. I dag har man utvidet 

perspektivet til å inkludere skattyters indre motivasjon, 

og den adferdsøkonomiske og psykologiske forskningen 

innen skatt har blitt sterkere.

Hvor blir skatteforskning publisert?

I kartleggingen har vi identifisert mer enn 220 artikler 

fordelt på et hundretalls vitenskaplige tidskrifter. De 

tidskriftene som har flest artikler på søkeordene i 

perioden 2003–2012, er alle anerkjente vitenskaplige 

tidskrifter:

• Journal of Business Ethics

• Journal of Public Economics

• Journal of Economic Psychology

• The Accounting Review

• International Tax and Public Finance

• FinanzArchiv

• Law & Policy

• National Tax Journal

Det at relevant forskning er spredd på så mange ulike 

tidsskrifter, gjør det vanskelig å få en oversikt over ny 

forskning. For eksempel er de to innflytelsesrike nor-

diske studiene til Kleven m.fl. (2011) og Johannesen & 

Zucman (kommer) – publisert i henholdsvis Econome-

trica og American Economic Journal – ikke med i listen 

over. Én av grunnene til at skatte- og etterlevelsesfors-

kningen er spredd i så mange ulike tidsskrifter, er at 

den er tverrvitenskapelig og engasjerer både økonomer, 

psykologer, sosiologer og jurister. Siden abonnement på 

disse tidsskriftene er dyre, og full tilgang som regel bare 

finnes på universitetsbibliotek og andre forskningsin-

stitusjoner, er forskningen mindre tilgjengelig utenfor 

disse miljøene. 

Hvem forsker på skatt?

De fleste artikkelforfatterne i kartleggingen har bare 

produsert én eller to artikler relatert til skatt, men det 

er noen skatteforskere som har gjort flere studier og 

som fortsatt er aktive. Nesten all forskning om skatt 

og etterlevelse tar utgangspunkt i Michael Allingham 

og Agnar Sandmos klassiske artikkel fra 1972, hvor de 

beskriver skatteunndragelse som et resultat av skattyt-

ers oppfatning av risikoen for å bli oppdaget og nivået 

på straffereaksjonen.

I Norge er Agnar Sandmo fortsatt aktiv som forsker. 

Han er professor emeritus ved Norges Handelshøyskole 

(NHH). Han har senere videreutviklet modellen som 
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han utviklet med Allingham, og har sett på hvordan 

den fungerer når man inkluderer andre variabler som 

for eksempel tredjepartsinformasjon og ufullstendig 

informasjon. Andre norske forskere som har vært ak-

tive innen feltet skatt og etterlevelse, er blant annet 

Professor Guttorm Schjeldrup ved NHH og Annette 

Alstadsæter ved Universitetet i Oslo. Ved Norwegian 

Center for Taxation (NoCeT) ved NHH finnes det flere 

PhD kandidater og andre yngre forskere som vi håper 

kommer å bli fremragende skatteforskere.

James Alm – Tulane University 

Professor James Alm ved Tulane University i Louisiana 

i USA er økonom og har siden siste del av 1980-årene 

forsket på skatt og etterlevelse. Han har forsket på 

finansiering av offentlige tjenester på lokalt og del-

statlig nivå og på skatt i utviklingsland, men mye av 

forskningen har også handlet om skattunndragelser og 

skattyteres adferd. 

Alm samarbeider med flere av de kjente navnene innen 

skatteforskning. Et tema som han har forsket mye 

på, er etterlevelsesstrategier (compliance strategies). 

Utgangspunktet for denne forskningen er spørsmålet: 

Hvorfor er det så lite skattunndragelser når risikoen 

for å bli oppdaget er så lav? Han argumenterer for at 

skattemyndighetene må ha et komplett sett av etter-

levelsesstrategier, hvis de skal oppnå økt etterlevelse. 

Han har delt disse opp i tre paradigmer (Alm og Torgler 

2011): 

• kontroll (enforcement paradigm), som avslører de 

som unndrar skatt

• veiledning (service paradigm), som gjør det enklere 

for skattytere å etterleve

• tillit (trust paradigm), som innebærer at skat-

temyndighetene bidrar til at skattytere finner det 

etisk riktig å betale skatt og har tillit til hvordan 

skattemyndighetene arbeider

Valerie Braithwaite – The Australian National University

Professor Valerie Braithwaite er psykolog og professor 

ved Australian National University i Canberra. I perio-

den 1999–2005 ledet hun forskningssenteret Centre for 

Tax System Integrity, som var et partnerskap mellom 

den australske skatteadministrasjonen Australian Ta-

xation Office og Australian National University. 

Hennes forskning på området skatt og etterlevelse 

dreier seg om å utvikle metodikk for å øke den frivillige 

etterlevelsen. Hun vektlegger betydningen av et regel-

verk som oppleves som rettferdig, og at det er en felles 

forståelse mellom skattebetalerne og staten om hvordan 

skattesystemet fungerer. Hun viser i flere studier at 

skattebetalere som oppfatter skattesystemet som urett-

ferdig, har lavere etterlevelse. Valerie Braithwaite har 

vært redaktør for en av de mest leste bøkene om skat-

teunndragelse: Taxing Democracy: Understanding Tax 

Avoidance and Evasion (2003) som er en gjennomgang 

av hva vi vet og ikke vet om skatteunndragelser. Hun 

forsker i dag i hovedsak på andre områder enn skatt og 

etterlevelse.

Benno Torgler – Queensland University of Technology

Benno Torgler er en økonom fra Sveits som disputerte 

i 1999 med en avhandling om skattemoral ved Univer-

sitetet i Basel. Han er nå professor ved Queensland 

University of Technology i Australia. Han er en produk-

tiv forsker som har publisert på mange områder innen 

økonomifeltet, men mye av hans forskning har fokusert 

på skattemoral. Han har i studier vist at det er vanske-

lig å øke etterlevelsen med bare å vise til det moralske 

i å betale skatt. Derimot viser hans forskning at sosiale 

normer og et rettferdig og effektivt statsapparat, bidrar 

til økt etterlevelse. 
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Hvor forsker man på skatt?

Det finnes mye forskning i andre land som er meget 

relevant for Norge og Skatteetaten, men kartleggingen 

viser at det er få miljøer som har spesialisert seg på 

området. De forskerne vi har identifisert finner man på 

en rekke forskjellige institusjoner og universitet, men 

det er noen forskningsmiljø som utmerker seg med å ha 

flere forskere som forsker på skatt og etterlevelse. 

Mye av forskningen om skatt og etterlevelse som vi har 

identifisert, kommer fra Wien. I Wien finnes to ledende 

forskningsmiljøer: Institute for Austrian and Interna-

tional Tax Law ved Wirtschaftsuniversität Wien, og 

Universität Wien der spesielt avdelingen for økonomisk 

psykologi har utmerket seg. I tillegg er det OECD-

sponsede senteret Wirstschaftsuniversität Global Tax 

Policy Center lokalisert i Wien. Senteret er en ledende 

tenketank for skattepolitikk, skatteadministrasjon og 

skatterett i dagens globaliserte økonomi.

Et annet senter som er fokusert på skatterett og offent-

lig økonomi, og som har hatt fokus på etterlevelse, er 

Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance 

i Munchen. Senteret er tverrvitenskaplig, men legger 

stor vekt på økonomisk forskning.

Oxford University Centre for Business Taxation er 

verdensledende på forskning innen selskapsskatt. 

Senteret har tilknyttet seg mange av de ledende for-

skerne på området. Professor Guttorm Schjeldrup ved 

NHH er tilknyttet senteret. Senterets hovedfokus er på 

utforming av selskapsskatt og hvordan den påvirker 

selskaper. Hvordan internasjonale selskaper planlegger 

for å redusere skatt har vært et annet forskningstema 

for senteret.

Vi håper at Norwegian Center for Taxation ved NHH 

utvikler seg til et internasjonalt kraftsentrum for skat-

teforskning. Senterets første tolv måneder har vært 

lovende. I tillegg har senteret ved NHH et søstersenter 

– Oslo Fiscal Studies ved Universitetet i Oslo – som har 

flere fremragende skatteforskere. I våre nordiske nabo-

land har Sverige Uppsala Center for Fiscal Studies som 

er delvis finansiert av Skatteverket. Skat Danmark er 

med på å finansiere Economic Policy Research Network 

ved Københavns Universitet som har skatt som et av 

sine forskningsområder.

Skatteetaten ønsker forskning fra flere 
fagdisipliner

Skatteetaten ønsker at flere fagdisipliner forsker på 

skatt. Finanskrisen har vist at det ikke er tilstrekke-

lig med kun et veldesignet skattesystem. Det er også 

nødvendig at skattyterne er villige til å betale skatten. 

Vi trenger mer kunnskap om hvorfor individer velger å 

betale skatt eller ikke. En økende internasjonalisering 

av økonomien gjør at enda flere selskaper kan redusere 

skatten ved å bruke internasjonal skatteplanlegging. 

Det er derfor god grunn til å tro at vi kommer til å se 

mer forskning om skatt og etterlevelse.

Mange resultater fra forskning er allmenngyldige, men 

mye er spesifikt for Norge og det norske systemet. Det er 

derfor viktig at det finnes forskning om skatt og etterle-

velse på et høyt nivå i Norge. Dette håper Skatteetaten 

at vi sammen med Norwegian Center for Taxation og 

andre skatteforskningsmiljøer i Norge, kan bidra til. 

For å få en bedre forståelse av hva som skaper etter-

levelse, er det viktig at det finnes forskning i flere for-

skjellige fagdisipliner. I Norge finnes skatteforskning 

først og fremst innen samfunnsøkonomi, men også i 

økende grad innen adferdsøkonomi. Vi håper at fag som 

antropologi, sosiologi og juridiske fag kommer sterkere 

innen skatteforskningsfeltet. Skatteetatens kartleg-

ging til nå har begrenset seg til å se på forskning på 

feltet skatt og etterlevelse, men på sikt bør vi inkludere 

annen forskning som er relevant for Skatteetaten, for 

eksempel IKT og skatterett. 
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Kvinner, eldre og de med høy tillit til det 

offentlige har høyere skattemoral enn andre. 

Denne analysen ser på kjennetegn ved de 

som aldri ville rettferdiggjort å unndra skatt 

dersom de hadde hatt mulighet til det. Mens 40 

prosent av mennene aldri vil rettferdiggjøre å 

unndra skatt, er tallet 57 prosent for kvinner. Et 

annet klart funn er at jo mer tillitt folk har til 

Stortinget, departementer, rettsvesen og politi, 

jo høyere skattemoral har de.

Hva former skattemoral i Norge?

Ole Fugleberg, 
Skattedirektoratet
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Bruken av begrepet skattemoral har røtter i litteratu-

ren om skatteforskning. Grunnlaget for skatteforskning 

ble lagt av Allingham og Sandmo (1972). I deres teori 

ble skattytere betraktet som rasjonelle aktører som 

velger å unndra skatt dersom den forventede nytten av 

skatteunndragelse er større enn den forventede nytten 

av å betale skatt. De forutsatte at skattytere baserte 

denne avveiingen på en vurdering av risikoen ved skat-

teunndragelse, forstått som produktet av en skattyters 

subjektive oppfatning om sannsynligheten for å bli 

oppdaget og konsekvensen ved å bli tatt. Empiriske 

undersøkelser ga imidlertid liten støtte til modellen til 

Allingham og Sandmo, ettersom det viste seg at det var 

færre som faktisk unndro enn det modellen tilsa. Det 

ble da tydelig at skattytere betalte skatt ut i fra noe mer 

enn bare en vurdering av risikoen for å bli oppdaget og 

straffet.

Det skulle gå en tid før man utviklet modeller som hadde 

til hensikt å forklare faktorer som kan forme skattemo-

ral. Nærmere sagt studier som brukte skattemoral som 

en avhengig variabel. Feld og Frey (2002, 88–89) skrev: 

”De fleste studier behandler skattemoral som en svart 

boks, uten å diskutere eller vurdere hvordan den kan 

oppstå og vedlikeholdes. Den er vanligvis oppfattet som 

en form for metapreferanse hos skattebetaler, og brukt 

som et residual i analyser for å fange opp ukjente fakto-

rer som influerer på skatteunndragelse. Det mer interes-

sante spørsmålet er hvilke faktorer det er som former 

tilsynekomst av skattemoral og vedlikehold av den.1”

Denne analysen føyer seg inn i en slik tilnærming ved 

nettopp å fokusere på hvilke faktorer det er som former 

tilsynekomst av skattemoral og vedlikehold av den i 

Norge. 

Data fra World Values Survey som utgangspunkt

Utgangspunktet for analysen er et spørsmål hentet fra 

World Values Survey (WVS) som er en verdiundersø-

kelse som er blitt gjennomført i over 50 land over hele 
1 Egen oversettelse

verden fra 1981. Den siste undersøkelsen ble gjort i 

2007. For Norge er den siste undersøkelsen basert på  

2 451 respondenter. I undersøkelsen blir respondentene 

bedt om å vurdere hvorvidt det å unndra skatt dersom 

du har mulighet til det kan rettferdiggjøres på en skala 

fra 1 til 10, der 1 står for ”aldri rettferdiggjøre” og 10 

står for ”alltid rettferdiggjøre”.

På dette spørsmålet er det to iøynefallende forskjeller 

i svarfrekvensene; nær halvparten av respondentene 

oppga score 1 – at de aldri vil rettferdiggjøre, og hele 

90 prosent oppga score mellom 1 og 5. I denne analysen 

velger vi å fokusere på andelen som aldri vil rettferdig-

gjøre å unndra skatt, definert som de som scorer 1 på 

skalaen.

I analysen ser vi på skattemoral i lys av disse 

forklaringsfaktorene:

• tillitt til styrende organer og offentlige etater 

• demografiske faktorer (kjønn og alder) 

• sosiale faktorer (sivilstand og utdanning) 

• selvstendige næringsdrivende

• religiøs tro, livskvalitet (grad av tilfredshet med 

livet, grad av tilfredshet med økonomisk situasjon) 

• oppfatning om lik inntektsfordeling og om økt offent-

lig ansvar

For hver enkelt av disse potensielle forklaringsfakto-

rene ser vi på: Er det forskjeller i andelen som aldri 

vil rettferdiggjøre å unndra skatt dersom muligheten 

foreligger etter ulike kjennetegn? 

For å kunne si med hvilken grad av troverdighet (sig-

nifikans) de ovennevnte faktorene influerer på skat-

temoral, er analysen utført med såkalt logistisk regre-

sjonsanalyse. Underveis redegjøres det for om funnene 

for Norge er sammenfallende med resultater fra andre 

land, og om mulige forklaringer på funnene.
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Tillitt til styrende organer og offentlige etater

For Stortinget, departementer, rettsvesen og politi, ble 

respondentene bedt om å krysse av for ett av alternati-

vene: Svært mye tillitt, ganske mye tillitt, ikke mye tillitt 

og ikke tillitt i det hele tatt. For å vurdere i hvilken grad 

tillitt har innflytelse på skattemoral ser vi på fordelin-

gen mellom de som svarer at de aldri vil rettferdiggjøre å 

unndra skatt, sammenlignet med de som rettferdiggjør 

å unndra skatt for hver av de fire svaralternativene. 

Det iøynefallende resultatet er at skattemoral øker 

med økende grad av tillitt for alle institusjoner. Det er 

et sprang mot økt skattemoral fra de som har oppgitt 

ikke tillitt i det hele tatt, til de som har oppgitt ikke mye 

tillitt. Deretter er det en liten økning i skattemoral for 

de som har oppgitt ganske mye tillitt. Til slutt er det et 

stort sprang mot økt skattemoral for de som har oppgitt 

svært stor tillitt.

Figur 1 Andelen i prosent som aldri rettferdiggjør å unndra 
skatt etter grad av tillitt til Stortinget, departementer, 
rettsvesen og politi

Går vi fra de som ikke har tillitt til departementer i det 

hele tatt til de som har svært mye tillitt, går andelen 

som aldri vil rettferdiggjøre å unndra skatt opp fra 38 

prosent til 83 prosent. Tilsvarende økning for politi er 

fra 33 prosent til 58 prosent. For rettsvesen er økningen 

fra 29 prosent til 52 prosent, og for Stortinget fra 42 

prosent til 60 prosent. 

De som har svært mye tillitt til departementer og politi, 

har med overveldende signifikans en større andel som 

aldri vil rettferdiggjøre å unndra skatt.

Det var få respondenter som svarte at de hadde svært 

mye tillitt til politikere. Vi slo derfor sammen ikke tillitt 

i det hele tatt og ikke mye tillitt til liten tillitt. Tilsva-

rende slo vi sammen ganske mye tillitt og svært mye 

tillitt til stor tillitt. Blant de som hadde liten tillitt til 

politikere svarte 46 prosent at de aldri vil rettferdig-

gjøre å unndra skatt. For de som hadde stor tillitt til 

politikere, er denne andelen 54 prosent. De som har stor 

tillitt til politikere, har med overveldende signifikans en 

større andel som aldri vil rettferdiggjøre å unndra skatt. 
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Disse resultatene er sammenfallende med resultater 

fra andre land. Basert på WVS 1990–93 (Torgler 2003), 

ble 17 land integrert i en empirisk studie. Resultatene 

ga at tillitt til det offentlige har en positiv effekt på 

skattemoral. Resultatene indikerer også at tillitt til 

politisk lederskap har en positiv effekt. Å ivareta tillitt 

bør derfor implementeres som en klar strategi. Det kan 

tendere til å øke skattemoral og skattebetalers villighet 

til å betale skatt.

Hvordan kan skattemyndighetene påvirke skattemoral?

Det er gjort omfattende analyser av hvordan skatte-

myndigheter kan påvirke skattemoral i andre land. 

I USA har graden av positive holdninger til skattemyn-

dighetene blitt målt med tre variabler (Torgler 2003):

• En indeks som vurderer hvor effektive skattemyn-

dighetene er

• Hvor ærlige og rettferdige skattemyndighetene 

oppfattes

• Hvordan hjelp fra skattemyndighetene oppfattes

Alle disse faktorene hadde en signifikant, positiv effekt 

på skattemoral.

At positive handlinger fra skattemyndigheter tenderer 

til å øke positive holdninger og forpliktelser til skat-

temyndighetene og -systemet, er påvist i flere under-

søkelser (Gouldner 1960, Axelrod 1984, Cialdini 1984 

og Regan 1971). Positiv gjensidighet er impulsen til å 

vise vennlighet mot den som har vært vennlig. Tiltak 

fra skattemyndighetene som oppfattes som positive 

for den enkelte skattyter, vil øke sannsynligheten for 

etterlevelse. 

Samhandlingen mellom det offentlige og skattebetaler

Mackscheidt (1984) peker på at graden av nytte som 

skattebetaler synes å oppleve fra offentlige goder på-

virker skattemoral. Skattebetaler er mer tilbøyelig til å 

etterleve dersom utvekslingen mellom den betalte skat-

ten og offentlige tjenester er oppfattet som rettferdig. 

Resultater viser også at størrelsen på overføringer fra 

det offentlige spiller en viktig rolle. Unndragelser øker 

dersom skattebetaler antar at de mottar mindre enn 

andre som de sammenligner seg med. 

I lys av den løpende politiske og økonomiske prosessen i 

EU er slike funn interessante og relevante. Det indike-

rer at arbeider om skattereformer i EU og andre land, 

bør ta i betraktning faktorer som kan styrke kontrakten 

mellom skattebetaler og det offentlige. 

Flere kjennetegn påvirker skattemoral

Vi går nå over til å se på andre faktorer som kan påvirke 

skattemoral.

Kjønn

Skattemoral avhenger signifikant av kjønn. En langt 

større andel kvinner enn menn vil aldri rettferdiggjøre 

å unndra skatt; 57 prosent for kvinner mot 40 prosent 

for menn. 

Dette er sammenfallende med resultater fra hele ver-

den som viser at kvinner har en bedre skattemoral enn 

menn (Torgler 2003). 

Alder

Det synes å være to sprang mot økt skattemoral etter 

alder. Fra de aller yngste, hvor 39 prosent aldri vil 

rettferdiggjøre å unndra skatt, til om lag 45 prosent for 

de andre aldersgruppene frem til pensjonsalder. Fra 65 

år øker andelen som aldri vil rettferdiggjøre å unndra 

skatt til 54 prosent. Holdningen til aldri å unndra skatt 

synes derfor å være stabil i alderen 25–64 år.
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Ut fra analysen kan vi med høy grad av troverdighet 

si at det er forskjell i skattemoral etter alder. Relativt 

til gruppen 25–64 år har gruppen 65 år og eldre med 

overveldende signifikans høyere skattemoral, mens 

gruppen 16–24 år med overveldende signifikans har 

dårligere skattemoral.

Til sammenlikning viser undersøkelser fra hele verden 

at eldre har en bedre skattemoral enn de øvrige alders-

gruppene (Torgler 2003). 

Sivilstand

51 prosent av de som er gift vil aldri rettferdiggjøre å 

unndra skatt, mot 45 prosent av de ugifte. Analysen 

ga heller ingen signifikant effekt. Derimot gir under-

søkelser fra andre land støtte for at gifte har en bedre 

skattemoral (Torgler 2003). 

Utdanning

De med høyere utdanning har ofte mer kunnskap om 

skattesystemet, enn de med lavere utdanning. De kan 

vite mer om skattelovgivningen, og dermed være i en 

bedre posisjon til å vurdere graden av etterlevelse. 

Videre kan de ha et mer bevisst forhold til oppdagelses-

sannsynlighet og konsekvens. 

Høyest skattemoral har imidlertid de med bare grunn-

skole, hvor 54 prosent aldri vil rettferdiggjøre å unndra 

skatt. Deretter følger de med utdanning fra universitet 

på høyt nivå med 50 prosent. Tilsvarende andel blant 

de med utdanning mellom disse nivåene er noe lavere 

med 45 prosent. Analysen ga imidlertid ingen signifi-

kant effekt i skattemoral mellom utdanningsnivå. Den 

høye skattemoralen blant de med lavest utdanning 

reflekterer derimot at denne gruppen inkluderer rela-

tivt mange kvinner i høy alder, og både kvinner og de i 

høy alder svarer oftere at de aldri ville rettferdiggjort å 

unndra skatt.

39 

45 

44 

44 

45 

54 

61 

55 

56 

56 

55 

46 

15 til 24 år 

25 til 34 år 

35 til 44 år 

45 til 54 år 

55 til 64 år 

65 år eller eldre 

Aldri rettferdiggjøre "Ikke-aldri" rettferdiggjøre 

Figur 2 Andelen i prosent som aldri rettferdiggjør å unndra skatt etter alder
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 Selvstendig næringsdrivende

Blant selvstendige næringsdrivende svarte 41 prosent 

at de aldri vil rettferdiggjøre å unndra skatt. Tilsva-

rende andel for de som ikke er selvstendig næringsdri-

vende, er 49 prosent. 

Analysen ga ingen signifikant effekt. Derimot gir un-

dersøkelser i noen andre land at selvstendig nærings-

drivende har en dårligere skattemoral, blant annet i 

Tyskland (Torgler 2003). Det kan skyldes at selvstendig 

næringsdrivende opplever at høy skatt gir dem mindre 

handlingsrom som økonomiske aktører.

Religiøsitet

Analyser fra andre land gir sterke indikasjoner på at 

religiøsitet bidrar til økt skattemoral.

• Torgler og Frey (2007) fant på basis av World Value 

Survey data for 1995–97 basert på mer enn 30 land, 

at skattemoral avhenger positivt av religiøsitet. 

• Richardson (2008) bekreftet en forbindelse mellom 

religiøsitet og skatteunngåelse, med at skatteunngå-

else synes å være på et lavere nivå, når individet er 

mer religiøst. 

Som en underliggende forklaring på dette, kan religiøsi-

tet virke som en indre moralsk forsterkningsmekanisme 

som hindrer individet fra en bestemt atferd.

I denne analysen synes aktive medlemmer i kirke eller 

religiøse organisasjoner å fremstå med en høy skatte-

moral, ettersom 75 prosent svarte at de aldri vil rett-

ferdiggjøre å unndra skatt. Blant inaktive medlemmer 

eller ikke-medlemmer var denne andelen 46 prosent. 

Aktive medlemmer i denne sammenhengen har en høy-

ere skattemoral, men den er ikke signifikant. Aktive 

medlemmer i kirke og religiøse organisasjoner inklude-

rer relativt mange eldre, og kvinner er i overvekt. Begge 

disse gruppene har en meget god skattemoral. Det er 

nok derfor igjen effekten av kjønn og alder som fører 

til forskjellen i skattemoral mellom de som er aktive i 

kirke og religiøse organisasjoner, og de som ikke er det.

Livskvalitet

Blant de som opplever tilfredshet med livet, vil 65 pro-

sent aldri rettferdiggjøre å unndra skatt. Tilsvarende 

andel blant de som ikke opplever tilfredshet med livet, 

er 46 prosent. På den annen side, de som opplever til-
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Figur 3 Andelen i prosent som aldri rettferdiggjør å unndra skatt etter utdanning
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fredshet med sin økonomiske situasjon, fordeler seg likt 

mellom ”aldri” og ”ikke aldri” rettferdiggjøre å unndra 

skatt. Opplevelse av tilfredshet med livet synes derfor 

å være en langt viktigere faktor for skattemoral enn 

tilfredshet med økonomisk situasjon. Resultatet er sta-

tistisk signifikant.

Resultater fra andre land viser at så vel tilfredsstillelse 

med den økonomiske situasjonen som lykke, er korre-

lert med høyere skattemoral (Torgler 2003). 

Rettferdighet

I hvilken grad man vektlegger rettferdighet i form av en 

oppfatning om mer lik inntektsfordeling synes å ha en 

effekt på skattemoral. Blant de som vektlegger en mer 

lik inntektsfordeling, svarte 64 prosent at de aldri vil 

rettferdiggjøre å unndra skatt. Blant de som ikke vekt-

legger en mer lik inntektsfordeling, er denne andelen 47 

prosent. De som vektlegger en mer lik inntektsfordeling 

har en signifikant bedre skattemoral. 

Blant de som ønsker at offentlig eierskap skal øke, 

svarte 53 prosent at de aldri vil rettferdiggjøre å unndra 

skatt. Blant de som ønsker at offentlig eierskap ikke 

skal øke, er denne andelen 46 prosent. I analysen bidrar 

en oppfatning om økt offentlig eierskap tilsynelatende 

til en høyere skattemoral, men den er ikke signifikant. 

Hva synes å forme skattemoral i Norge?

På bakgrunn av resultatene fra denne analysen og da-

taene fra WVS, kan vi si noe om en rekke faktorer som 

synes å forme skattemoral i Norge. Det mest iøynefal-

lende er kanskje hvordan skattemoral henger sammen 

med graden av tillitt til styrende organer og offentlige 

etater. Det er også interessant å merke seg den store 

forskjellen i skattemoral etter kjønn og alder. En opp-

følging av denne analysen kan fokusere på å belyse om 

den ovennevnte grad av tillitt avhenger av kjønn og 

alder. Det kan i sin tur ha konsekvenser for utforming 

av tiltak rettet mot å oppnå økt tillitt til skattemyndig-

hetene i befolkningen. 

Resultatene er også i stor grad sammenfallende med 

undersøkelser fra andre land om faktorer som kan 

forme skattemoral. 
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En ny, global og digital økonomi er i fremvekst. 

Denne økonomien kjennetegnes av et nettverk av 

kontrakter mellom ulike internasjonale aktører. 
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velfungerende norske betalingssystemet. Dette 
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De siste femten årene har bransje etter bransje blitt 

snudd på hodet av digitaliseringen. Samtidig har 

internasjonal handel økt, og globale logistikk-kjeder 

har gjennomgått radikale forbedringer og kapasitets-

økninger. Nesten halvparten av verdens befolkning har 

nå tilgang på smarttelefoner med permanent internett-

tilkobling, og store internasjonale foretak investerer 

betydelig for at mobilen skal kunne bli en lommebok. 

Slike mobile betalingstjenester er ofte knyttet opp mot 

avtaleparter som sitter utenfor det velregulerte norske 

betalingssystemet. 

Skatteetaten må vurdere nye virkemidler for å håndtere 

skatte- og avgiftsinnkrevingen i denne nye økonomien. 

For å lykkes med kunnskaps- og kapasitetsoppbyg-

gingen vi trenger er vi avhengig av et tett samarbeid 

med skattytere, næringslivet og andre instanser. Det er 

særlig fem forhold som vil utfordre Skatteetaten i tiden 

fremover:

• Den tredjepartsinformasjonen Skatteetaten i dag 

mottar, gir i fremtiden et mindre komplett bilde av 

viktige skattemessige forhold.

• Skatteetaten  har behov for mer kunnskap om hvor-

dan det er å være aktør i den digitale økonomien, slik 

at vi kan  tilpasse tjenester til de som skal etterleve 

skatte- og avgiftsregler i denne økonomien.

• Forskjeller i de nasjonale skattereglene skaper mye 

friksjon i internasjonal handel og dermed insentiver 

for skatteomgåelse og -unndragelse.

• Global, digital handel og globale betalingssystemer 

gir nye typer muligheter til å drive skatteunndra-

gelse og annen økonomisk kriminalitet. 

• Tjenester som produseres, distribueres, konsumeres 

og betales digitalt, er krevende  å fange opp for Skat-

teetaten. I særdeleshet gjelder dette digitale valutaer 

av typen Bitcoin.

Bitcoin – et symbol på den nye globale 
økonomien

Den 10. april 2013 ble den digitale valutaen Bitcoin om-

satt for USD 266 på Mt. Gox, den største valutahandle-

ren for Bitcoin. Norske aviser var i starten av april fulle 

av artikler om den digitale valutaen. Prisen på Bitcoin 

hadde eksplodert siden årsskiftet, da den ble omsatt for 

USD 15. 

Dagen etter, den 11. april, krasjet Bitcoin. På ett døgn 

falt kursen til USD 123, nesten en halvering. Avisene 

skrev om en valuta med høy volatilitet, det vil si en 

valuta med store svingninger. Flere økonomieksperter 

advarte mot overdreven tillit til Bitcoin. En måned et-

ter krasjet har likevel verdien på Bitcoin holdt seg høy. 

Kursen svinger nå mellom USD 100 til 150 per Bitcoin. 

Det er ulike oppfatninger om hvor viktig Bitcoin egent-

lig er, og om den vil overleve som valuta. Kanskje vikti-

gere er det behovet som ikke dekkes gjennom ordinære 

pengetransaksjoner, og som Bitcoin forsøker å dekke. Et 

eksempel er behovet for billig, rask, sikker og effektiv 

internasjonal handel. Spesielt tydelig er dette behovet 

for fjernleverbare tjenester, i særdeleshet digitalt distri-

buerte tjenester. PayPal, som er en stor aktør innen nye 

betalingsløsninger, beskriver Bitcoin som en disruptiv 

teknologi (Bensinger 2013). Det vil si en nyskapning 

som forstyrrer det eksisterende markedet på en måte 

som det ikke kunne forutse. PayPal vurderer nå å inn-

arbeide Bitcoin i sine globale betalingstjenester. 

Digital distribusjon av tjenester gjør tid og sted mindre 

relevant for gjennomføring av handel. Tjenester kan 

kjøpes, selges og konsumeres uavhengig av geografiske 

grenser, og behovet for effektive globale betalingstje-

nester øker. Parallelt med fremveksten av et økende 

digitalt konsum, investeres det nå betydelig globalt for 

å forbedre og effektivisere logistikk. Det bygges nå for 

eksempel lasteskip med ti ganger større lastekapasitet 

enn for 20 år siden. Global handel med fysiske varer 

øker betydelig og har økt jevnt og trutt siden 1950-tallet.
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Figur 1 Volum av eksport av varer og BNP på verdensbasis. 
Årlig endring i prosent. Negativ vekst i 2009 skyldes 
finanskrisen.

Chart 1
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I figur 1, som viser tall fra World Trade Organisation, 

ser vi at veksten i vareeksporten er større enn veksten 

i bruttonasjonalprodukt (BNP). Det har den vært siden 

1950-tallet. Så når en bitte liten valuta som Bitcoin nå 

får en så stor plass i nyhetsbildet, kan dette leses som 

et signal om at noen grunnleggende handelsmønstre 

har endret seg. Det kan også være en indikasjon på at 

eksisterende bank- og finansinstitusjoner ikke har klart 

å lage velfungerende betalingssystemer for global og 

digital handel. 

Digital handelslekkasje øker i omfang

Det er flere utviklingstrekk som peker mot en økende 

digital handelslekkasje. Som vi har sett øker den globale 

handelen med varer og tjenester mellom internasjonale 

handelspartnere på globale markedsplasser. Som følge 

av dette etableres nye betalingstjenester, ettersom tra-

disjonelle bankoverføringer og andre oppgjørsformer 

over landegrensene oppfattes som tungvinte, mer kost-

bare og beheftet med større risiko enn betalinger innen-

lands. Handelspartnere har derfor direkte økonomiske 

insentiver for å velge andre betalingstjenester. 

Den vanlige forbruker handler digitalt

Ett av utviklingstrekkene er fremveksten av en øko-

nomi med handel og forbruk av digitale tjenester. 

Denne økonomien har åpnet for global markedsadgang 

til helt nye kundegrupper, deriblant privatpersoner. 

Forbrukere i Norge har nå blitt trygge på digitalt for-

bruk og global digital handel. Flere nordmenn bruker 

nå internett oftere enn alle andre medier (Vaage 2013). 

Internett gir adgang til mange globale markedsplasser 

som amerikanske Apple iTunes, Amazon, Netflix, eBay, 

svenske Spotify og kinesiske Strawberry.net. Mye av 

handelen på disse arenaene skjer utenfor det norske be-

talingssystemet. eBay har nå over 116 millioner aktive 

kunder og opplever vekst i alle sine markeder. Dette er 

illustrert i figur 2. 

Figur 2 Veksten i eBays omsetning, kvartalsvis fra 2010 til 
2012

 

Kilde: Mims C (2013) 

Bransjer tilpasser seg digitaliseringen

Et annet slikt utviklingstrekk er selve digitaliseringen 

og dens disruptive betydning for eksisterende forret-

ningsmodeller. Digitalisering har snudd flere bransjer 

på hodet de siste 15 årene. Verken musikk-, film- eller 

tv-bransjen er til å kjenne igjen. Digitalisering av fo-

tobransjen endret hele bransjen. Gamle virksomheter, 

som for eksempel Kodak, forsvant  samtidig som nye 

vokste frem. Det finnes få bankfilialer igjen, og konsu-

met av nyheter og bøker blir stadig mer digitalt. Telenor 

har annonsert at de på sikt skal stenge for fasttelefoni i 

Norge. Telenor, Netcom, Tele 2 og OneCall har alle an-

nonsert at de går bort fra å ta betalt for mobilsamtaler, 



49

Analysenytt 2/2013

SMS og MMS. I den nye forretningsmodellen betaler 

kundene kun for data. Skatteetaten har utviklet tek-

nologiintensive forretningsmodeller, som på lik linje 

med alle andre forretningsmodeller er sårbare for slike 

disruptive endringer. Utfordringen for Skatteetaten er 

å tenke utenfor boksen i møte med digitaliseringen og 

den økende digitale handelslekkasjen. 

Nye digitale betalingstjenester

De siste årene har store aktører i bankbransjen, te-

lekombransjen og IT-bransjen investert betydelig i å 

etablere nye digitale betalingstjenester. Mange forsøker 

å tilby betaling med mobiltelefon (for eksempel Telenor, 

DNB, Mastercard, Vodafone, Verizon, AT&T ). Andre 

forsøker å etablere ”mobile lommebøker” (for eksempel 

Google, Sprint, MCX), og atter andre forsøker å tilby 

”digitale kontanter”, det vil si anonyme betalingstje-

nester som ikke avhenger av banker for å formidle be-

talingene (for eksempel Bitcoin, Paysafecard, Spendon 

Visa, uKash, mCash). PayPal er den største nye aktøren 

innen digital global betalingsformidling. Selskapet har 

hatt en formidabel vekst også innen mobile betalinger.

Felles for disse nye betalingstjenestene er at aktørene 

har sett det betydelige markedspotensialet som ligger i 

å kunne etablere betalingstjenester som er bedre enn de 

eksisterende. Når slike løsninger nå tas i bruk, så har 

myndigheter verken etablert internasjonale regulerin-

ger eller avtaler med disse aktørene om informasjons-

utveksling og rapportering.

Nasjonale regelverk er ikke tilpasset internasjonal handel

Vi vet fra forskning at ulike nasjonale regelverk på toll, 

skatt og merverdiavgift fører til at selskaper integrerer 

seg over landegrenser. Internasjonal handel er derfor 

kostbart og uoversiktlig for aktørene. Det er rett og 

slett billigere og enklere for firmaene å flytte varer og 

tjenester over landegrensene internt i et firma enn det 

er å handle internasjonalt, se for eksempel Alfaro m.fl. 

(2012) og Fleischer (2012). Det blir også enklere for aktø-

rene i internasjonal handel å velge betalingsformidling 

og distribusjon som i så stor grad som mulig reduserer 

transaksjonskostnadene i logistikkjedene. Eksempelvis 

synes nå flere internasjonale markedsplasser (nettste-

der som for eksempel eBay, Aliexpress) å ha ”lært” om 

den norske grensen for toll- og momsfritak. På slike 

nettsteder kan for eksempel norske forbrukere enkelt 

betale mindre for varen og mer for frakten, slik at varen 

kommer under tollgrensen, mens selgeren fortsatt får 

samme pris for produkt pluss frakt. 

Hva betyr den digitale handelslekkasjen for 
Skatteetaten?

Det som kjennetegner den digitale handelslekkasjen er 

at ingen norske institusjoner, verken skattemyndighe-

ter eller banker, får særlig mye informasjon om at øko-

nomisk aktivitet har forekommet. Vi har derfor identifi-

sert noen konkrete områder hvor Skatteetaten trenger 

ny kunnskap og nye løsninger. Vi starter med å se på 

hva som tradisjonelt har vært viktig for skattesystemet.

Regulering av bank og betalingsvirksomhet er viktig for 
beskatning

Norske skattemyndigheter får automatisk oversendt 

informasjon om skattepliktig økonomisk aktivitet 

som går gjennom det norske betalingssystemet. Dette 

gjelder blant annet lønn fra arbeidsgivere og saldo- og 

renteoppgaver fra bankene. Denne utvekslingen av 

informasjon er sentral for vårt skattesystem. Norske 

skattemyndigheter har lenge erkjent viktigheten av 

å kanalisere økonomisk aktivitet inn mot det norske 

betalingssystemet. For eksempel gjør vi nå skattyt-

ere solidarisk ansvarlige for håndverkeres skatteplikt 

dersom de har betalt håndverkeren over 10 000 kroner 

kontant. Dette solidaritetsansvaret forsvinner når for-

brukerne betaler via bank. En dansk undersøkelse viser 

også at skatteunndragelser reduseres betydelig når en 

tredjepart rapporterer til skattemyndighetene (Kleven 

m.fl. 2011).
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Informasjonsutveksling sikrer regulering av bank- og finans-
virksomhet internasjonalt

Bank- og finansvirksomhet er gjennomregulert, også in-

ternasjonalt. Norske myndigheter har lenge jobbet med 

å etablere avtaler med andre land om informasjonsut-

veksling, spesielt informasjon om kundeforhold i inter-

nasjonale banker. Norske myndigheter er ikke alene 

om dette. Amerikanske myndigheter har blant annet 

drevet igjennom Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA). FATCA er en lov som pålegger finansinstitu-

sjoner utenfor USA å rapportere om amerikanske kun-

ders kundeforhold til amerikanske skattemyndigheter 

(Internal Revenue Service, IRS). Formålet er å redusere 

skatteunndragelser og øke amerikanske skatteinntek-

ter. FATCA tar inn over seg at amerikanere opererer 

globalt, og at skattemyndighetene har behov for infor-

masjon ut over det de amerikanske institusjonene kan 

oppgi. FATCA kan betraktes som et viktig skifte innen 

forpliktende avtaler om internasjonal informasjonsut-

veksling på skattefeltet. Dette åpner for nye muligheter 

også for norske skattemyndigheter. 

Kan vi stole på grunnlagsdataene våre? 

I en digital økonomi, hvor mer av den økonomiske 

aktiviteten skjer utenfor det norske betalingssystemet, 

vil tredjepartsinformasjonen skattemyndighetene i dag 

mottar, gi et mindre komplett bilde av de skattemes-

sige forholdene. Som skattemyndigheter må vi i større 

grad enn tidligere jobbe med å forstå om de dataene vi 

får, er gyldige og komplette nok. Vi må også undersøke 

hva slags ny informasjon vi kan skaffe for å verifisere 

disse grunnlagsdataene. I tillegg bør vi søke nye infor-

masjonskilder. For eksempel kan FATCA gi en åpning 

for innhenting av ny informasjon. En sentral utfordring 

for Skatteetaten er uansett at flere av de forhåndsut-

fylte selvangivelsene blir mangelfulle, og at vi må gi 

skattytere nye forhold å rapportere på. I et foredrag for 

Skatteetatens ansatte i mai i år advarte skatteforsker 

Annette Alstadsæther etaten mot å tro at det eksiste-

rende systemet kan opprettholde den høye etterlevelsen 

i Norge i fremtiden. 

Andre lands skattemyndigheter har forsøkt å løse 

dette på måter som vi i Norge ville oppfattet som svært 

kontroversielle, og som det neppe er aktuelt for Skat-

teetaten i Norge å ta i bruk. I USA har IRS satt i drift 

en tjeneste som henter inn informasjon fra flere nye 

kilder og analyserer disse dataene for å avsløre skat-

teunndragelser. IRS henter blant annet inn informasjon 

fra sosiale medier som facebook, innbyggernes e-post og 

transaksjonsregistre fra banker og betalingsselskaper. 

Indiske skattemyndigheter har nylig tatt i bruk et til-

svarende system. Dette systemet overvåker blant annet 

innbyggernes telefonsamtaler, deres nettkommunika-

sjon, tekstmeldinger og geografiske posisjon. I Hellas 

har skattemyndighetene tatt i bruk Google Maps for 

å avdekke svømmebasseng som innbyggerne ikke har 

rapportert inn, mens baltiske skattemyndigheter har 

tatt i bruk Google Street View for å avdekke udokumen-

terte eiendoms- og byggearbeider. 

Skatteetaten i Norge  må finne nye måter å skaffe 

informasjon om digital handel på. Innhenting og 

analyse av nye informasjonstyper vil imidlertid kreve 

ny kompetanse, både hos skattemyndighetene og næ-

ringslivet i Norge. Storskala informasjonshåndtering 

av informasjon vi har hjemler til å innhente, eksem-

pelvis algoritmebasert søketeknologi, neurale nettverk, 

tekstbaserte læringssystemer og så videre, krever ny 

kunnskap og stor kapasitet. Vi bør derfor vurdere å 

bygge slik kapasitet og kunnskap i tett relasjon med IT-

leverandørindustrien, regnskaps- og revisjonsbransjen 

og andre bransjer som er opptatt av kontroll og etter-

levelse. I tillegg til å lete etter nye former for kontroll, 

bør vi sammen med disse miljøene lete etter nye typer 

tjenester som kan gjøre det enklere å drive handel in-

ternasjonalt innenfor det norske betalingssystemet.

Global og digital handel utfordrer merverdiavgiftssystemet

Selv om merverdiavgiftssystemet er utformet for å være 

nøytralt for selskapene, og kun skal betales av forbru-

keren, så er det selskapene som krever inn avgiften 

på vegne av staten. Dette er forbundet med ganske 

store transaksjonskostnader for virksomhetene, noe 
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som kommer i tillegg til den likviditetsbelastningen de 

opplever ved innbetaling av skyldig merverdiavgift. For 

den typen tjenester som faller inn under definisjonen 

fjernleverbare tjenester, eksempelvis advokattjenester, 

konsulenttjenester og alle tjenester som kan leveres 

elektronisk, er merverdiavgiftsgrunnlaget ytterligere 

gjenstand for fortolkning og vurdering. Dette øker aktø-

renes handlingsrom ytterligere, men også deres trans-

aksjonskostnader. Effekten av slike transaksjonskost-

nader kan være ytterligere handelslekkasje. Aktørene 

søker løsninger som reduserer toll-, merverdiavgift- og 

skatteforpliktelser. Effekten kan også være at aktørene 

avstår fra å drive handel. Det blir rett og slett for mye 

plunder og heft.

Flere av betalingsformidlerne i den digitale økonomien 

gjør det enkelt for seg selv ved å legge ansvaret for 

etterlevelse av avgiftsreglene over på sine kunder. Ek-

sempelvis avtalefester både PayPal og Google dette med 

sine brukere gjennom brukeravtalene sine. 

På samme måte som for grunnlagsdata, trenger 

Skatteetaten å bygge mer kunnskap om hvordan den 

digitale handelslekkasjen påvirker skattesystemet, og 

hva som kan gjøres for å forhindre en eventuell uthu-

ling av skattefundamentet. Slik kunnskap kan etaten 

bygge sammen med samarbeidspartnere i næringslivet, 

offentlig sektor, forskningsinstitusjoner og interesseor-

ganisasjoner. Skatteetaten bør også her forsøke å finne 

nye virkemidler til bruk i kontrollarbeidet, og en ny 

generasjon tjenester som kan gjøre det enklere å drive 

næringsvirksomhet i denne digitale økonomien.

Internasjonal regulering kan løse mange utfordringer

Den digitale økonomien er som nevnt drevet frem av 

behovet for internasjonal handel. Det er ikke enkelt 

å lage nasjonale reguleringer som effektivt regulerer 

internasjonale selskapsstrukturer. De internasjonale 

selskapene baserer sin skatteplanlegging på insentiver 

de ulike landene gir dem for å operere innenfor lande-

grensene. For dem handler etterlevelsesproblemet først 

og fremst om å etterleve hele virksomhetens skatte- og 

avgiftsmessige forpliktelser på den måten som gir de 

laveste totale kostnadene. Dette gjelder både direkte 

skatteforpliktelser og transaksjonskostnader forbundet 

med etterlevelse. 

Skatteetaten har behov for ny kunnskap om hvordan en 

kan vri insentivene i skattereglene over mot en beskat-

ning som ikke uthuler skattefundamentet. Samtidig bør 

vi søke å mobilisere til regelutvikling i internasjonale 

fora, og da gjerne utvikle regler som gjør det enklere 

å drive virksomhet og handel internasjonalt. Her kan 

etaten gjerne søke samarbeidspartnere i næringslivet 

og andre steder for å øke kunnskapen om hva det er som 

skaper friksjon i handelen.

I tillegg kan Skatteetaten tolke rettsanvendelsen på 

noen viktige områder i tiden som kommer. Skattemes-

sig behandling av Bitcoin er et eksempel på slike tolk-

ningsoppgaver hvor en kan søke å sette en presedens. 

Tilsvarende gjelder for andre digitale valutaer og ”ver-

dikuponger” (for eksempel paysafecard). Vi kan med 

fordel sette i gang et arbeid for å kartlegge om det er 

flere områder hvor vi kan være i forkant med tolkning 

av rettsanvendelsen. 
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