
Skatteetaten

01/2014

I dette nummeret:

• Virituelle valutaer - med Bitcoin som 
eksempel

• Skattytere med utenlandsk bakgrunn har 
større behov for veiledning

• Utfordringer for utenlandske nærings-
drivende - om forholdet til plikter og 
rettigheter

• Hvilke tiltak får flere til å levere til 
fristen?

• Nordområdene – et geopolitisk  
sentrum i 2040?

• Kontroll av omsetningsoppgaver – ny 
modell kan gi bedre utvelgelse





3

Analysenytt 1/2014

InnholdsfortegnelseSkatteetatens Analysenytt 

1/2014 – 4. årgang

Skatteetatens Analysenytt er en artikkelsamling som presenterer ak-

tuelle analyser om skattetema. Artiklene springer i hovedsak ut av ana-

lyser som Skatteetaten utfører. Samlingen blir gitt ut to ganger i året. 

Artikkelsamlingen henvender seg til både medarbeidere i Skatteetaten 

og andre som ønsker mer kunnskap om skatt og etterlevelse. 

Ansvarlig redaktør: Øivind Strømme

Redaksjonen: Hanne Beate Næringsrud (red.), Jan Størkersen,  

Siv Svenkerud,  Liv Kristin Hasle Øksenholt

Design: Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS)

Bilder: SXC

Trykk: Wittusen & Jensen AS

Kilder figurer: Skatteetaten, hvis ikke annet er oppgitt

Elektroniske versjoner av Skatteetatens Analysenytt publiseres på  

www.skatteetaten.no/analysenytt

Neste utgave kommer høsten 2014.

© Skatteetaten, mars 2014

Ved bruk av stoff fra samlingen, oppgi kilde:  

Skatteetatens Analysenytt/Skatteetaten

Ønsker du en trykt utgave, eller har du innspill til redaksjonen?

Send en mail til analysenytt@skatteetaten.no

Virtuelle valutaer 

– med Bitcoin som eksempel   6

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har 

større behov for veiledning    14

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende  

– om forholdet til plikter og rettigheter   20

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?  26

       
Nordområdene –  
et geopolitisk sentrum i 2040?   32

Kontroll av omsetningsoppgaver 

– ny modell kan gi bedre utvelgelse   38

Masteroppgaver som har fått stipend i 2013  44



4

Analysenytt 1/2014

Den er ingen overdrivelse å si at 

Analysenytt var en del av første-

inntrykket mitt av Skatteetaten. 

Førsteinntrykk er som kjent viktige; 

de fester seg og endres ikke så lett. 

Derfor er det hyggelig å si at de to, 

tre eksemplarene av Analysenytt 

jeg klarte å få med meg på stranda 

i fjor sommer ga meg et godt før-

steinntrykk av etaten. Det var 

altså den sommeren ferielektyren 

besto av forberedelser til jobben 

som skattedirektør. Jeg leste om 

norske virksomheters holdning til 

vår virkemiddelbruk, konsekvenser 

av endrede regler for næringslivet, 

NUF-er og Spleiselaget, m.m. Jeg 

ble både imponert over mangfoldet 

i etatens aktiviteter, og den akti-

viteten vi hadde for å analysere og 

dokumentere effekter av hva vi gjør 

og hvilke virkemidler vi velger.

Analysenytt er en sentral arena 

for konkret og praktisk rettet 

kunnskapsdeling i etaten. Jeg vil 

tro at bladet både er nyttig og in-

spirerende for veldig mange av oss 

som arbeider her. Jeg opplever at 

medarbeiderne i Skatteetaten har 

en stor appetitt – jeg vil nesten kalle 

det hunger – etter å dele erfaringer 

og kunnskap om hva som virker, om 

hva som er effektivt, om hvilke ana-

lyser som er gjort som er relevante 

for oss. Analysenytt har en viktig 

rolle å spille her. 

På analysedagen i fjor tok jeg opp 

hvordan vi klarer å ha god systema-

tikk både når vi identifiserer områ-

der med behov for analyse, og når vi 

skal spre og anvende kunnskapen 

analysene gir. Det er spørsmål jeg 

vil drøfte videre med analysemiljøet 

i etaten. Hvor godt klarer vi å for-

midle analyseresultatene til de som 

styrer og balanserer virkemiddel-

bruken? Hvilke analyser bør vi selv 

gjøre, hvilke bør vi gjøre i samarbeid 

med andre offentlige virksomheter, 

akademia, skatteadministrasjoner i 

andre land? 

Jeg kan love at Analysenytt kom-

mer til å havne øverst i den solide 

bunken med interessant lesestoff 

også i fremtiden.

Hans Christian 
Holte, 

skattedirektør

Heile verdikjeda frå rettleiing  til 

innkreving brukar mykje ressursar 

på næringsdrivande som ikkje leve-

rer lovpålagte oppgåver til fastsette 

fristar. Dette gjeld ikkje minst fast-

settingsavdelingane i regionane. 

Analysane gjev oss verdifull kunn-

skap om korleis vi kan kommuni-

sere med dei næringsdrivande for å 

få dei til å levere til rett tid. Kanskje 

like viktig er kunnskapen vi får om 

tiltak som ikkje virkar. Artiklane 

peikar også på meir generelle tiltak 

som Skatteetaten kan ta tak i. 

For oss er det nyttig å vite at korte 

informative brev med underskrift 

virkar betre enn lange utan under-

skrift.  Det er nyttig å få konstatert 

at SMS ikkje synes å vere ein god 

kanal for å nå denne målgruppa – 

ein kanal mange av oss trudde var 

velegna. Vel så viktig som slike 

konkrete resultat av analysen, er 

mange gode innspel til forbedring av 

vår kommunikasjon med nærings-

drivande, ikkje minst utenlandske 

næringsdrivande. 

Alt i alt – vi på avdeling fastsetting 

har veldig god nytte av denne type 

analyser. Dei gjev oss faktabasert 

kunnskap til bruk vårt daglege ar-

beid. Fortsett med det! 

Analysenytt utmerkar seg med eit 

språk som er enkelt og forståeleg 

– sjølv der vanskelege resultat skal 

presenterast. Vi gledar oss til å lese 

Analysenytt og får mange gode inn-

spel og nyttig informasjon om andre 

områder i etaten.

Marta Gjengedal, 

avdelingsdirektør 
for fastsetjing
Skatt vest 

Inger Berit 
Andersen, 

avdelingsdirektør 
for fastsetting 
Skatt øst
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Artikkelen Virtuelle valutaer – med 

Bitcoin som eksempel i denne utga-

ven av Analysenytt,  tar oss inn i en 

verden få av oss kjenner til.  Ikke 

desto mindre er den reell, og en del 

av virkeligheten vi i Skatteetaten 

må  møte med kunnskap, regelverk 

og metode.

For oss som jobber med kontroll og 

rettsanvendelse er det  viktigere 

og viktigere å følge pengesporet, 

og i dette bildet er det å forstå 

mangfoldet i nye betalingsløsninger 

avgjørende.  Den virtuelle valutaen 

Bitcoin har kanskje fått litt større 

oppmerksomhet enn dagens risiko  

skulle tilsi, men kunnskap om dens 

natur og virkemåte gjør oss i stand 

til å identifisere og avklare juridiske 

problemstillinger vi blir stilt overfor.  

For oss i kontrollmiljøene er dette 

viktig kunnskap.

Kunnskap om elektroniske be-

talingsløsninger og hvordan de 

brukes, gjør oss bedre i stand til å 

forstå aktørenes adferd og velge 

riktig virkemiddel for å påvirke et-

terlevelsen. Investering i kunnskap 

på  dette området er derfor en viktig 

og riktig satsing.

Marit Stenersen, 

avdelingsdirektør for 
kontroll og rettsanvendelse, 
Skatt nord



I dag er bruken av ulike former for 

elektroniske penger (e-penger) voksende, og 

vi ser at landskapet av betalingsmidler og 

betalingsløsninger inneholder et mangfold, og 

en kompleksitet, som man ikke kunne forestille 

seg for bare noen få år tilbake. Økt bruk av 

nye elektroniske betalingsmidler utfordrer oss 

som skatteetat, og økt kunnskap om virtuelle 

valutaer som Bitcoin er nødvendig for å følge 

denne utviklingen.

Virtuelle valutaer – 
med Bitcoin som eksempel

André Heggstad, 
Skatt nord
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Nordmenn har i de siste årene hovedsakelig benyttet 

kreditt- og debetkort, kombinert med sikret krypte-

ringsteknologi, til å betale for varer og tjenester på 

nett. I følge DIBS (2013), som tilbyr betalingsløsninger 

på nett, foretrekker 57 prosent av nordmenn å betale 

netthandelen sin med kort, 13 prosent foretrekker nett-

bank, 13 prosent faktura og 13 prosent foretrekker 

mikrobetalinger som for eksempel PayPal.

Formålet med denne artikkelen er å gi en grunnleg-

gende oversikt over elektroniske betalingsmidler 

generelt, og virtuelle valutaer spesielt, med fokus på 

Bitcoin. Bitcoin er den virtuelle valutaen som er viet 

mest oppmerksomhet den seneste tiden, og artikkelen 

gir forhåpentligvis leseren en bedre forståelse av hva 

Bitcoin er, og hvilken betydning denne virtuelle valu-

taen har for oss som skatteetat.

Hva er penger?

Penger defineres ofte som alminnelig godtatt eller 

gyldig betalingsmiddel, som også skal ha funksjon som 

verdimåler og verdioppbevaringsmiddel. I Norge er 

norske kroner gjort til tvunget betalingsmiddel gjen-

nom sentralbankloven §14. Det medfører at en kreditor 

ikke kan nekte å ta imot norske kroner som betaling av 

gjeld, også skattegjeld. Dette setter norske kroner, altså 

penger, i en særstilling som betalingsmiddel.

Et annet viktig begrep når man snakker om penger, er 

kontopenger. Kontopenger er bankinnskudd som er til-

gjengelig via bankenes betalingsløsninger, for eksempel 

gjennom et minibankkort.

Hva er elektroniske penger?

Elektroniske penger (e-penger) er det digitale motstyk-

ket til kontanter. E-penger kan brukes til betaling uten 

å involvere bankkontoer i transaksjonen, og er alltid 

forhåndsbetalt.

I følge EU’s Electronic Money Directive (2009/110/EC) 

defineres e-penger slik: 

“Electronic money” is monetary value as represented 

by a claim on the issuer which is: stored electronically; 

issued on receipt of funds of an amount not less in value 

than the monetary value issued; and accepted as a me-

ans of payment by undertakings other than the issuer.

E-penger kommer i ulike former, og kan være hardware- 

eller softwarebasert. 

• Hardwarebaserte e-penger; e-penger som er 

lagret i et forhåndsbetalt kort, som for eksempel 

Ukash eller Paysafecard. 

• Softwarebaserte e-penger; e-penger som lagres på 

en konto på Internett, som for eksempel hos PayPal 

og Neteller. 

Hvor stort er e-penger?

Deutsche Bank Research har i en publikasjon fra mai 

2012 konkludert med at e-penger er ”et nisje-marked 

som muligens vil ekspandere” (Deutsche Bank 2012). 

I 2002 hadde e-penger en andel på rundt 0,002 prosent 

av nasjonale betalinger i euroområdet. Andelen steg til 

0,02 prosent i 2010. Oppsummert kan man si at tallene 

fortsatt er beskjedne, men at det har vært en relativt 

bratt vekst fra 2007.

Virtuell valuta

Valuta er penger i et annets lands pengesystem som [i] 

er tvungent betalingsmiddel, [ii] sirkulerer, og [iii] som 

vanligvis er brukt og akseptert som betalingsmiddel i 

det utstedende land. 

Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) i USA 

definerer virtuell valuta som et betalingsmiddel som 

fungerer på lignende måte som valuta i enkelte miljøer, 

men som ikke har alle attributtene til valuta. Hoved-

sakelig mangler virtuelle valutaer status som tvunget 

betalingsmiddel (FinCen 2013). 
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E-penger kontra virtuell valuta

Selv om virtuelle valutaer også møter noen av kriteriene 

til definisjonen av e-penger, er det én viktig forskjell. For 

elektroniske penger er koblingen mellom elektroniske 

penger og reelle penger bevart. De lagrede midlene er 

også uttrykt i samme enhet som reelle penger, som for 

eksempel amerikanske dollar, euro og liknende.

Ulike typer virtuelle valutaordninger

Den europeiske sentralbanken har klassifisert virtuelle 

valutaordninger i tre typer (ECB 2012). Denne klassi-

fiseringen konsentrerer seg om flyten mellom virtuelle 

valutaer og reelle valutaer, se figur 1.

Figur 1: Klassifisering av virtuelle valutaordninger basert på 
flyt. 

Type 1

Reelle penger

Virtuell valuta

Kun virtuelle
varer/tjenester

Type 2

Reelle penger

Virtuell valuta

Virtuelle og reelle
varer/tjenester

Type 3

Reelle penger

Virtuell valuta

Virtuelle og reelle
varer/tjenester

XXX

  

Kilde: ECB 2012

Lukkede virtuelle valutaordninger

I lukkede virtuelle valutaordninger (type 1) er det ikke 

noen link mellom den reelle økonomien og den virtuelle 

valutaen. Man opparbeider seg verdier i form av virtuell 

valuta i den virtuelle sfæren, og man kan bare bruke 

verdiene inne i det lukkede systemet. Denne typen 

lukkede valutaordninger er ikke uvanlig i online spill, 

og forretningsmodellen baserer seg vanligvis på en 

abonnementsavgift. 

Et eksempel på en lukket virtuell valuta finner man i 

onlinespillet World of Warcraft (WoW). WoW er et rol-

lespill som foregår i en virtuell verden, og spillerne kan 

tilegne seg den virtuelle valutaen, WoW Gold, gjennom 

handlinger i spillet. WoW Gold kan benyttes til å kjøpe 

seg utstyr til bruk inne i spillet. Selv om utviklerne av 

spillet forbyr kjøp og salg av WoW Gold utenfor spillet, 

foregår dette allikevel i relativt stort omfang.

Virtuelle valutaordninger med enveis flyt

I virtuelle valutaordninger med enveis flyt (type 2), kan 

valutaen kjøpes med penger etter en spesifisert veks-

lingskurs. Den kan derimot ikke veksles tilbake til reell 

valuta. De som står bak den virtuelle sfæren hvor den 

virtuelle valutaen benyttes, gir vilkårene for bruk av 

den virtuelle valutaen. 

Eksempler på virtuelle valutaer med enveis flyt er  

Microsoft Points, Nintendo Points og Facebook credits. 

Virtuelle valutaordninger med toveis flyt

Virtuelle valutaordninger med toveis flyt (type 3) kan 

kjøpes og selges fritt etter en gitt kurs eller markedspris. 

Linden Dollars (L$), som benyttets i Second Life, er et 

godt eksempel på en virtuell valuta med toveis flyt. Se-

cond Life var en av de første virtuelle verdener som fikk 

oppmerksomhet for de økonomiske mulighetene som de 

virtuelle innbyggerne hadde. Det finnes flere eksempler 

på at folk har livnært seg på aktiviteter som var knyttet 

til den virtuelle verdenen. Det er verdt å nevne at Sve-

rige opprettet en virtuell ambassade, og danske SKAT 

åpnet et virtuelt skattekontor i Second life. 

Bitcoin er et annet eksempel på en virtuell valuta med 

toveis flyt. Når det gjelder bitcoin, er skillet mellom 

virtuell og reell økonomi av mindre betydning enn for 

de eksempler som er nevnt over. Bakgrunnen for dette 

er at de fleste virtuelle valutaer er sterkt koblet til en 

virtuell verden som for eksempel Second Life, eller et 

virtuelt økosystem som Facebook. Bitcoin har ingen slik 

kobling, og denne type virtuell valuta kan også kalles 

digital valuta, for å skille fra de mer tradisjonelle vir-

tuelle valutaene som har hatt en kobling til en virtuell 

verden.
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Bitcoin – historien bak

Ideen bak Bitcoin kan kobles helt tilbake til tidlig 90-

tall og en mailliste som ble kalt ”Cypherpunks mailing 

list”, hvor blant andre Julian Assange (Wikileaks) var 

aktiv. Cypherpunks var opptatt av å sikre personvernet 

i den digitale tidsalderen, og anså myndigheter og store 

multinasjonale selskaper som en trussel mot person-

vernet. Gruppen mente at dette kunne oppnås gjennom 

kryptologi. For å forstå Bitcoin, må man ha med seg at 

gruppen som tidlig omfavnet ideen, har sin bakgrunn 

i et aktivistmiljø med sterk myndighetsskepsis. Dette 

har preget, og preger fortsatt, miljøet som utvikler 

programvare og tjenester rundt Bitcoin. Imidlertid 

har flere personer med andre motiver kommet til etter 

hvert, og bildet er nå langt mer nyansert.

I 1998 lanserte en Cypherpunk med navn Wei Dai 

konseptet b-money. Dette var en anonym distribuert va-

luta som skulle muliggjøre: ”untraceable pseudonymous 

entities to cooperate with each others more efficency, by 

providing them with a medium of exchange” (Dai 2012). 

Drøyt ti år senere fant Satoshi Nakamoto en måte å få 

dette til i praksis, og publiserte i november 2008 løsnin-

gen i et åtte-siders paper: ”Bitcoin: A peer to peer Elec-

tronic Cash System” (Nakamoto 2008). Han slapp også 

programvare for å vise at ideen hans fungerte. Satoshi 

Nakamoto er antatt å være et pseudonym på en person 

eller en gruppe personer, og det er fortsatt ukjent hvem 

som skjuler seg bak dette pseudonymet. 

Hva er Bitcoin?

Bitcoin er en virtuell valuta som ikke understøttes av; 

[i] noen lands myndigheter, [ii] kommersielle selskap 

eller [iii] noen form for underliggende verdier, som for 

eksempel gull eller råvarer. 

Det er per i dag laget cirka 12 millioner bitcoins, og 

vekslingskursen har i desember 2013 svingt mellom 600 

og 1200 US dollar. Ut i fra dette skulle den totale bitcoi-

nøkonomien teoretisk utgjøre mellom 7 og 14 milliarder 

USD. Det er i dag bare en liten andel av alle bitcoins 

som omsettes eller sirkuleres. Hvis en stor andel av de 

som sitter på bitcoins skulle realisere verdiene i reelle 

penger, er det all grunn til å tro at økt tilbud raskt vil 

føre til et kraftig prisfall.

Et grunnleggende problem

Elektroniske betalingsmidler er lette å kopiere eller 

duplisere, og man trenger derfor et system, oftest en 

tredjepart, som sikrer at de samme midlene ikke brukes 

mer enn en gang, såkalt ”double spending”. For bank-

penger er det bankenes betalingssystemer som sørger 

for å kreditere betalers konto og debitere mottakers 

konto. For e-penger som PayPal, er det PayPals syste-

mer som sørger for det samme for deres kunder.

Bitcoin er spesiell på den måten at transaksjonene 

foregår uten en mellommann eller tredjepart. Det unike 

med Nakamotos design er at disse oppgavene blir iva-

retatt av deltakerne i bitcoinnettverket. Gjennom kryp-

tologi sikres det at ingen klarer å forfalske betalinger 

eller bruke sine bitcoins mer enn en gang. Kryptering 

er enkelt forklart prosessen for koding av informasjon 

på en slik måte at bare autoriserte parter kan lese den. 

Bitcoin kan ikke stenges

Bitcoin benytter ”peer to peer” teknologi for å sende 

og verifisere transaksjonene i nettverket. Dette er den 

samme teknologien som ligger bak fildelingstjenester 

som Napster, og medfører at ingen sentral myndighet 

kan spore transaksjoner eller har mulighet til å stenge 

selve bitcoinsystemet. Derimot har myndigheter mu-

lighet til å stenge eller forsøke å hindre aktørene som 

sørger for flyt av reelle verdier inn og ut av den virtuelle 

valutaen.

Generere nye bitcoins

Utstedelsen av nye bitcoins er regulert i Bitcoins design, 

og skjer ved en prosess som kalles mining (gruvedrift). 

Som nevnt over ivaretas sending og verifisering av 

betalingene av bitcoinnettverket selv, ved at deltakere 

stiller egen datakraft til disposisjon for dette formålet. 

Som belønning deles det ut 25 bitcoins omtrent hvert 

tiende minutt. Dette gir en forutsigbar tilførsel av nye 
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bitcoins inn i markedet, og det totale antall bitcoins vil 

aldri overstige 21 millioner. 

Brukernes tillit til selve systemet ligger altså i den tek-

niske utformingen av Bitcoin. De tekniske aspektene 

av bitcoinsystemet er svært komplekse, og er vanskelig 

å forstå uten teknisk bakgrunn. For de som ønsker en 

bedre forståelse av de tekniske sidene, finnes det mange 

gode artikler på nett. www.bitcoin.org er et bra sted å 

starte.

Hvordan kjøpe og selge Bitcoin?

Veksling av Bitcoin til vanlig valuta kan gjøres via egne 

vekslingstjenester. Det som er felles for de store veks-

lingstjenestene er at de kun støtter inn- og utbetalinger 

via bankoverførsel. 

I tillegg til selskapene som driver med veksling av 

Bitcoin, er det også et marked der enkeltpersoner til-

byr slike tjenester. Disse markedsfører tjenestene via 

diskusjonsforum, IRC chattekanaler og websider som 

localbitcoins.com. Her kan en avtale å kjøpe og selge 

med bankoverførsel, diverse ewallets eller ved å møtes i 

det virkelige liv for å foreta veksling. 

Prisfastsettelse

Vekslingskursen til Bitcoin fastsettes som et resultat av 

etterspørsel og tilbud. 

Frem til nokså nylig har vekslingstjenesten mtGOX 

hatt en dominerende posisjon i markedet, og vekslings-

kursen til de mindre vekslerne har nok vært preget 

av kursen til mtGOX. Det er nå fire store vekslere, og 

kursen avviker noe mellom disse. Det som kjennetegner 

vekslingskursen til Bitcoin så langt, er at den er høyst 

ustabil, se figur 2.
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Figur 2: Vekslingskurs for Bitcoin hos mtGOX. USD 

Kilde: Bitcoincharts.com.
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Figur 3: Totalt volum vekslingstjenester hos mtGOX. USD 

Figur 4: Volum i 1000 NOK hos den norske veksleren Justcoin.com, siste halvdel 2013 

Kilde: Bitcoincharts.com.

Kilde: Bitcoincharts.com.
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Omsetningen av Bitcoin har økt markant det siste året

Det har vært en kraftig økning i interessen rundt 

Bitcoin i 2013. Bankkrisen på Kypros skapte blest om 

Bitcoin, og interessen fra media har vært en driver for 

kursoppgang og økt tradevolum, se figur 3. Den siste 

tiden har interessen fra Kina også drevet opp kursen 

på Bitcoin.

I hovedsak har kjøp og salg skjedd via utenlandske 

aktører, men det siste året har det kommet noen nor-

ske selskaper som tilbyr veksling. Justcoin er en norsk 

veksler som startet opp i 2013. De fleste kundene er 

norske, og som figur 4 viser har volumet økt markant 

siden oppstarten.

Det er fortsatt forholdsvis små beløp som blir vekslet 

inn, men omfanget øker.

Delvis anonym valuta

Bitcoin blir ofte beskrevet som et anonymt betalings-

middel, noe som er en sannhet med modifikasjoner. Det 

lagres en fullstendig transaksjonshistorikk lokalt på 

alle datamaskiner som har installert en bitcoinklient, 

og alle deltakerne i nettverket har derfor en kopi av 

denne transaksjonshistorikken. Denne kan analyseres 

ved hjelp av en rekke verktøy, og en analyse kan gi 

relevant informasjon i konkrete saker. Man kan for ek-

sempel spore alle transaksjoner som går til og fra bitcoi-

nadresser. Dette gir et bilde av kontantstrømmen til en 

bitcoinadresse, og hvilke koblinger personen har med 

andre bitcoinbrukere og -tjenester. Bitcoinsystemet har 

altså ikke en iboende anonymitet, og brukere må gjøre 

aktive grep for å skjule sin aktivitet og identitet. 

Bitcoin har ikke vært en forbrukersuksess
til nå

Bitcoin har mange egenskaper som gjør det til en ideell 

valuta for selgere og forbrukere på Internett. Bitcoin er 

høyst likvid, er lett å omsette, har svært lave transak-

sjonskostnader og kan brukes til å sende betaling raskt 

over Internett. Det er nå relativt enkelt å sette opp en 

betalingsløsning for Bitcoin. I den trendy baren Room 

77 i Berlin, kan du kjøpe en øl med Bitcoin. Room 77 

var en av de første stedene til å akseptere betaling med 

Bitcoin. I begynnelsen måtte kundene ta med laptop’en 

sin til disken, og hele betalingsprosessen var svært 

upraktisk. Nå er betaling med Bitcoin enklere og mer 

strømlinjeformet. Tilbudet av programvareløsninger 

for betaling og netthandel er økt betraktelig den senere 

tiden, og flere netthandelaktører er ventet å tilby beta-

ling med Bitcoin i 2014. 

På tross av alle disse faktorene, er ikke Bitcoin per 

idag spesielt konkurransedyktig i det tradisjonelle e-

handelsmarkedet. Så langt er det for få brukersteder, 

og risikoen med å akseptere en slik ustabil valuta er 

for stor for mange selgere. Videre er mange forbrukere 

ikke komfortable med å handle i en uvant valuta som 

Bitcoin. Egenskaper som anonymitet eller mangel på 

sentralisering er ikke noe som opptar de store mas-

sene. En undersøkelse gjort av DIBS (2013), viser at 

forbrukerne mener at sikker og enkel betaling er det 

viktigste når de handler på Internett. Bitcoin mangler i 

tillegg en innebygd mekanisme for å håndtere svindel, 

en sikkerhet som Paypal eller Mastercard kan tilby 

sine kunder. Et annet hinder for kommersiell suksess, 

er det faktum at det foreløpig er relativt upraktisk å 

skaffe seg Bitcoins.

Det er mange usikkerheter koblet til Bitcoin. For det 

første er juridisk status uavklart, og for det andre kan 

myndigheter for eksempel prøve å stenge vekslingstje-

nester, på grunn av risikoen for skatteunndragelse eller 

annen ulovlig virksomhet.
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Bitcoin blir av noen sett på som ”the next big thing”, an-

dre mener det er bygd opp som et pyramidespill (såkalt 

ponzi scheme). Professor Olav Torvunn ved det juridiske 

fakultet ved Universitetet i Oslo, uttalte på sin blogg 

den 10. april 2013 at Bitcoin ligner mer på en aksje 

som ikke har annet å by på enn rosenrøde drømmer om 

rikdom. De som blir rike er de som gikk inn tidlig, og 

som klarer å komme seg ut før boblen sprekker. Etter 

Torvunns syn er ikke Bitcoin en pyramide, men bygger 

heller på det såkalte ”the even bigger fool principle”. 

Miljøet bak og rundt Bitcoin

I prosjektet E-handel i Skatteetaten har vi arbeidet 

systematisk med å dannet oss et bilde av miljøet bak 

og rundt Bitcoin. Man kan grovt dele miljøet inn i fem 

grupperinger:

• Kryptografer, matematikere og informatikere; som 

har faglig interesse i kryptovalutaer som Bitcoin. Inn 

under denne gruppen regner vi også ”early adopters”.

• Entreprenører; som er interessert i teknologi og 

økonomi.

• Spekulanter; som er inne for kortsiktig gevinst.

• Myndighetskritiske aktivister; som sympatiserer 

med det miljøet som først omfavnet ideen om en 

kryptovaluta og Satoshi Nakamotos paper.

• Kriminelle; som spesielt er koblet til narkotika og 

andre ulovlige stoffer. 

Bitcoin utgjør foreløpig ingen stor risiko for 
Skattetaten
I IOTA Tax Tribune (Heggstad et al 2012), konkluderte 

vi med at virtuelle valutaer som Bitcoin per høsten 

2012 ikke utgjorde en stor risiko for de fleste lands 

skattemyndigheter. Dette på grunn av mangel på bred 

brukeraksept, lavt handelsvolum, et relativt lavt volum 

av Bitcoin i markedet med en lav vekslingskurs. Selv 

om kursen nå ett år etter er hundredoblet og tradingvo-

lumet er økt betraktelig, mener vi fortsatt det er riktig 

å konkludere med at Bitcoin ikke utgjør en stor risiko 

for Skatteetaten. 

Risikoen ligger etter vår mening først og fremst i faren 

for at [i] etaten ikke har tilstrekkelig kunnskap om nye 

betalingsmidler som virtuelle valuta, og [ii] at det kan 

utvikle seg en oppfatning blant norske skattytere om 

at disse midlene er utenfor skatteetatens kontroll, og 

dermed ikke oppgis til beskatning. 

Kunnskap om virtuelle valutaer er viktig for etaten i 

flere henseender; for å kunne identifisere og avklare 

juridiske problemstillinger, for å kunne gi skattyterne 

riktig informasjon i kontakten med oss, og for å være en 

kompetent aktør på dette feltet. 

Kunnskap og metodeutvikling er viktig for å kunne 

spore transaksjoner og aktører. Ved å avdekke skat-

teunndragelser bidrar etaten til å øke den faktiske og 

den følte oppdagelsesrisikoen, til tross for at pressen 

har bidratt til å skape et inntrykk av at oppdagelses-

risikoen er lav. For å bygge mer kunnskap om feltet, 

har det nasjonale e-handelsprosjektet i Skatteetaten 

startet et delprosjekt om virtuelle valutaer. Her vil vi 

i 2014 gjennomføre en rekke analyser, og interesserte 

må gjerne ta kontakt på epost: andre.heggstad@skat-

teetaten.no. 
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Skattytere med utenlandsk bakgrunn 
har større behov for veiledning

Ane Enger, 
Skatt sør 

Skattytere med utenlandsk bakgrunn utgjør 

en stadig større andel av skattytermassen. 

Artikkelen viser at denne gruppen skiller seg ut 

på viktige områder. De tar oftere kontakt med 

Skatteetaten og de leverer selvangivelsen i større 

grad på papir enn det norske statsborgere gjør. 

Det vil være fornuftig med et særskilt fokus 

på skattytere med utenlandsk bakgrunn når 

Skatteetaten skal velge målgrupper å rette tiltak 

mot. 
Magnus Næss Andresen, 
Skatt sør 

Arne Kristian Aas, 
Skatt øst 

Utenlandske statsborgere: 
Personer med utenlandsk statsborgerskap som er registrert i 
skattemanntallet i Norge uavhengig av hvor de er registrert 
som bosatt.

Utenlandsk bakgrunn: 
Personer i skattemanntallet med utenlandsk statsborgerskap 
og/eller er født i utlandet.
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Skattytere med utenlandsk bakgrunn er en 
viktig målgruppe

 Skattytere med utenlandsk bakgrunn er en gruppe som 

stadig vokser og som vil fortsette å vokse fremover. I 

Statistisk sentralbyrå sine prognoser forventes det at 

andelen i befolkningen med innvandrerbakgrunn vil 

øke fra 11 prosent i 2012 til om lag 20 prosent i 2050 

(Brunborg 2013). I denne artikkelen ser vi hovedsakelig 

på utenlandske statsborgere med skatteplikt til Norge, 

uavhengig av om de er registrert som bosatte her. Nor-

ske statsborgere som er født i utlandet, kommer i tillegg 

(se faktaboks for definisjon). I 2013 utgjorde utenland-

ske statsborgere 15 prosent av skattemanntallet i 

fastlands-Norge. De tre største gruppene kommer fra 

Polen, Sverige og Litauen.

Utenlandske statsborgere skiller seg ut på flere områ-

der. De tar oftere kontakt med Skatteetaten, og de leve-

rer selvangivelsen i større grad på papir enn det norske 

statsborgere gjør. Skatteetaten har som mål å redusere 

skattyters behov for personlig kontakt ved å forbedre 

skatteetaten.no og øke andelen som leverer selvangivel-

sen og andre skjemaer elektronisk. Skal etaten lykkes 

med dette, må vi ha et særskilt fokus på skattytere med 

utenlandsk statsborgerskap. 

I denne artikkelen tar vi for oss fire områder der skatt-

ytere med utenlandsk statsborgerskap skiller seg fra 

norske statsborgere: henvendelser til Skatteetaten, 

besøk på skatteetaten.no, innlevering av selvangivelsen 

på papir og bruken av leveringsfritak.

Skattytere med utenlandsk statsborgerskap tar 
i større grad kontakt
En vanlig oppfatning er at utenlandske statsborgere i 

større grad møter opp og i liten grad ringer til Skat-

teetaten. Denne oppfatningen viser seg bare delvis å 

stemme. Utenlandske statsborgere både møter opp og 

ringer oftere enn norske statsborgere, men overrepre-

sentasjonen er klarere i publikumsveiledningen. 

I perioden 1. januar til 31. oktober 2013 mottok Skatte-

opplysningen (SOL) nesten 1,4 millioner henvendelser. 

Av samtalene der vi har informasjon om statsborger-

skap, sto utenlandske statsborgere for 18 prosent. I 

likhet med norske statsborgere ringer utenlandske 

skattytere særlig med spørsmål om folkeregistertjenes-

ter, som flytting og bostedsattester, og med spørsmål 

knyttet til selvangivelsen og skatteoppgjøret. De skiller 

seg noe fra nordmenn med å ha flere spørsmål knyttet 

til kopi av skattekort, og færre om arv og gaver, men i 

det store og hele spør utenlandske statsborgere om mye 

av det samme som norske. Kun i 3 prosent av samtalene 

til SOL brukte skattyter engelsk tastevalg.

I det samme tidsrommet hadde publikumsveiledningen 

nesten 690 000 henvendelser. 38 prosent av henvendel-

sene der vi har informasjon om statsborgerskap, kom 

fra skattytere med utenlandsk statsborgerskap. Tjenes-

ter med oppmøteplikt som kun omfatter utenlandske 

statsborgere, er holdt utenfor denne prosentandelen. 

De oppmøtepliktige tjenestene som gjelder særskilt for 

utenlandske statsborgere, er ID-kontroll og utlevering 

av førstegangs skattekort. Inkluderer vi også disse 

står utenlandske statsborgere for 42 prosent av alle 

henvendelsene. 

En annen utbredt oppfatning er at utenlandske stats-

borgere i særlig grad tar kontakt på Østlandet og i de 

store byene. Vår gjennomgang viser imidlertid at uten-

landske statsborgere i større grad enn norske statsbor-

gere tar kontakt i alle Skatteetatens regioner.

I figur 1 viser vi hvor stor andel utenlandske statsbor-

gere utgjør av de som møter opp i publikumsveilednin-

gen og av skattemanntallet i Skatteetatens regioner. 

Vi ser at utenlandske statsborgere utgjør fra 13 til 17 

prosent av befolkningen og står bak 29 til 46 prosent av 

henvendelsene. Det betyr at utenlandske statsborgere 

tar kontakt med Skatteetaten i mye større grad enn 

norske statsborgere.
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Figur 1: Andel utenlandske statsborgere i skattemanntallet 
2013, og andel henvendelser fra utenlandske statsborgere 
i publikumsveiledningen, for hver region, 1. januar – 31. 
oktober 2013
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I Skatt Midt-Norge er det mer enn tre ganger så mange 

henvendelser per utenlandsk statsborger enn det er 

per norsk statsborger. Et lignende mønster ser vi i 

alle regioner: utenlandske statsborgere står for flere 

henvendelser enn deres andel av befolkningen skulle 

tilsi. Mønsteret er minst tydelig i den sørligste og nord-

ligste regionen, men også der er det mer enn dobbelt så 

mange henvendelser fra utenlandske statsborgere enn 

det folketallet skulle tilsi. 

Enda tydeligere bilde hvis vi inkluderer utenlandskfødte 

Tallene vi har presentert i de to foregående avsnittene 

inkluderer ikke norske statsborgere født i utlandet, kun 

utenlandske statsborgere. De fleste som kommer fra 

”tradisjonelle innvandringsland”, som Iran, Pakistan 

og Somalia, har vært i Norge i mange år og er norske 

statsborgere. Trenden vi ser i denne artikkelen blir enda 

tydeligere hvis vi inkluderer både utenlandskfødte med 

norsk statsborgerskap, og tjenester med oppmøteplikt. 

Da utgjør de med utenlandsk bakgrunn 58 prosent av 

oppmøtene i publikumsveiledning, og mer enn 40 pro-

sent av telefonene til SOL. Dette understreker behovet 

for å fokusere på skattytere med utenlandsk bakgrunn, 

hvis vi vil redusere antallet henvendelser. 

Besøkstallene til skatteetaten.no øker mest for 
de med utenlandske språkinnstillinger

Skatteetaten ønsker at skatteetaten.no skal være skatt-

yternes foretrukne kanal for informasjon og veiledning. 

Skatteetaten vant Gulltaggen for beste nettside i ka-

tegorien ”Informasjon” etter at den ble lansert med ny 

struktur og mye nytt innhold i november 2012. Siden er 

under kontinuerlig utvikling, og målet til skatteetaten.

no er at skattyterne selv skal ”finne, forstå og få til”. 

Sidene er fortrinnsvis på norsk, men det finnes også 

en del sider på engelsk og polsk under paraplyen tax-

norway.no. De internasjonale sidene omhandler temaer 

som skattytere med utenlandsk bakgrunn er spesielt 

opptatt av. Ved hjelp av Google Analytics kan vi se hvil-

ken språkinnstilling de som besøker skatteetaten.no 

har på PC-en sin. Vi ser at stadig flere med utenlandske 

språkinnstillinger benytter seg av skatteetaten.no. 

Fra 2012 til 2013 var antall besøk på skatteetaten.no 

de fire første månedene i året omtrent uendret blant 

de med norsk språk på PC-en sin, mens det økte med 

7 prosent for de med andre språk. Den siste uken i 

april, uken før selvangivelsen skulle leveres, var det 25 

prosent flere besøk med andre språkinnstillinger og 22 

prosent flere besøk fra norskspråklige.

I figur 2 viser vi antall besøk per uke på skatteetaten.

no de første fire månedene i 2012 og 2013. Bruksmøn-

steret for skatteetaten.no som helhet har endret seg 

betraktelig fra én klar topp i 2012 til to topper i 2013. 

Toppene kommer i forbindelse med at selvangivelsen 

blir gjort tilgjengelig. Overgangen til to topper skyldes 

at e-brukerne, det vil si skattytere som har godtatt at 

all kommunikasjon med Skatteetaten skal foregå elek-

tronisk, fikk tilgang til sin selvangivelse før de andre i 

2013. 
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Figur 2 Antall besøk på skatteetaten.no, 1. januar – 1. mai 
2012 og 2013, for de med andre språkinnstillinger enn norsk
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Vi ser at antall besøkende med utenlandske språkinn-

stillinger er høyere i nesten alle ukene i 2013, men at 

økningen er spesielt synlig i selvangivelsesperioden. 

Dypdykk på enkeltspråk viser at besøkende fra Polen, 

Sverige og Litauen i stor grad bruker skatteetaten.no 

både i skattekortperioden og i selvangivelsesperioden.

Innlevering av selvangivelsen på papir

Skatteetaten ønsker å øke andelen som leverer selvan-

givelsen elektronisk. For skattyterne skal elektronisk 

innlevering være enkelt, fleksibelt og sikkert. For å få 

flere til å velge elektronisk innlevering fikk alle som 

leverte selvangivelsen elektronisk skatteoppgjøret sitt 

før de som leverte på papir. 

Vår gjennomgang viser at det er en sammenheng mel-

lom hvordan man leverer selvangivelsen og når man 

tar kontakt. Det er stort trykk i hele selvangivelsespe-

rioden, men de som leverer på papir tar særlig kontakt 

den siste uken før fristen, mens de som benytter seg av 

leveringsfritak særlig tar kontakt når de mottar selvan-

givelsen. De som leverer elektronisk fordeler kontakten 

gjennom hele perioden, med en topp tidlig og en topp 

sent i selvangivelsesperioden. De som leverer på papir 

tar i langt større grad kontakt enn de som benytter seg 

av leveringsfritak eller leverer elektronisk. Hele 19 

prosent av de som leverte selvangivelsen på papir tok 

kontakt med Skatteetaten før de leverte selvangivelsen, 

mot 8 prosent totalt. Siden så mange av de som leverer 

på papir kontakter oss, bør det være 

mulig å bruke denne kontakten til å 

få flere til å levere elektronisk. 

Utenlandske statsborgere leverer i større 

grad selvangivelsen på papir

Det er store forskjeller mellom nor-

ske og utenlandske statsborgere i 

forhold til hvordan de leverer selv-

angivelsen. For eksempel leverte om 

lag 20 prosent av de svenske og pol-

ske statsborgerne selvangivelsen sin 

på papir, mens det tilsvarende tallet 

for norske er 7 prosent. Videre viser våre undersøkelser 

at det i stor grad er de unge utenlandske som leverer 

på papir. Dette er illustrert i figur 3, som viser forskjel-

len mellom norske, svenske og polske statsborgere, 

ordnet etter alder. Særlig er differansen stor blant unge 

under tretti år. Dette er en aldersgruppe hvor data- og 

internettbruk er svært utbredt, og der ”mobiltelefonen 

er like naturlig som elektrisitet” (Regjeringen 2012: 3). 

Derfor bør det også være mulig å påvirke denne grup-

pen til å levere selvangivelsen elektronisk. Det er også 

forskjeller mellom opprinnelsesland, både når vi ser på 

andelen papirinnleveringer totalt og fordelt på alder. 

Figur 3: Andel papirinnleveringer av selvangivelsen i 2012, 
for norske, polske og svenske statsborgere, fordelt på alder 
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Figur 2: Antall besøk på skatteetaten.no, 1. januar – 1. mai 2012 og 2013, for de 
med andre språkinnstillinger enn norsk
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Er andelen som benytter leveringsfritak for 
høy?

Dersom opplysningene i den forhåndsutfylte selvan-

givelsen er korrekte og fullstendige, trenger du ikke å 

levere den. Dette regnes som leveringsfritak og er den 

mest utbredte innleveringstypen. For likningsåret 2012 

ble leveringsfritak benyttet av 2,9 millioner skattytere. 

Det utgjør nesten 70 prosent av skattytermassen. For 

skattytere med enkle selvangivelser er leveringsfritak 

en god løsning. 

For Skatteetaten er det viktig at alle får et korrekt 

skatteoppgjør. Det forutsetter at skattytere oppgir til-

leggsopplysninger om fradrag de har krav på, ekstra 

inntekter de har og så videre. I våre analyser har vi sett 

at utenlandske statsborgere fra noen land i høy grad 

benytter seg av leveringsfritak. For enkelte land benyt-

ter over 90 prosent seg av dette. Vi kan ikke utelukke 

at de fleste skattyterne fra disse landene har svært 

enkle selvangivelser, og dermed verken har krav på 

ekstra fradrag eller har andre opplysninger som er re-

levante for selvangivelsen. Samtidig kan det også være 

at mange benytter seg av leveringsfritak, fordi de ikke 

kjenner systemet godt nok. Det er derfor mulig at noen 

går glipp av fradrag de har krav på, fordi de benytter 

leveringsfritak. 

Figur 4: Andel som benyttet leveringsfritak i 2012, for norske 
statsborgere, og statsborgere fra de tre landene i Afrika, 
Asia og Øst-Europa med flest statsborgere i Norge, fordelt på 
alder
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Figur 4 viser andelen som benyttet leveringsfritak 

blant utenlandske skattytere fra de tre landene med 

flest statsborgere i Norge for Afrika (Somalia, Eritrea og 

Etiopia), Asia (Filippinene, Thailand og Afghanistan), 

Øst-Europa (Polen, Litauen og Latvia) og for Norge. Det 

kommer klart frem at leveringsfritak er vesentlig mer 

utbredt blant skattytere fra disse landene enn blant 

norske. En felles trend for alle grupper er at bruken av 

leveringsfritak er høy for de yngste. Deretter avtar den 

frem til midten av 30-årene før den gradvis øker frem 

mot pensjonsalderen. 

Leveringsfritak står for over nitti prosent av innleve-

ringene for statsborgere fra 28 land. Stort sett dreier 

dette seg om små grupper, men det er noen store unn-

tak. Statsborgere fra afrikanske land som Somalia og 

Eritrea, og asiatiske land som Afghanistan og Burma 

benytter seg i svært stor grad av leveringsfritak. For 

å illustrere at leveringsfritak er utbredt blant store 

grupper av utenlandske statsborgere trekker vi frem 

at 82 prosent av skattytere med statsborgerskap fra et 

asiatisk land benytter seg av leveringsfritak, mens det 

samme tallet for norske statsborgere er 62 prosent. Til 

sammen utgjør personer med asiatisk statsborgerskap 

over 50 000 personer. 

En mulig forklaring for den høye andelen som benytter 

seg av leveringsfritak, er at mange har flyktningebak-

grunn og derfor kan ha relativt enkle selvangivelser. 

Samtidig ser vi at mange utenlandske statsborgere 

som kommer til Norge av andre årsaker, for eksempel 

fra land som Litauen og Filippinene, også i stor grad 

benytter seg av leveringsfritak. Dette tyder på at kom-

pleksiteten i selvangivelsen ikke alene kan forklare 

forskjellen fra norske statsborgere.
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Skatteetaten bør satse bredt på utenlandske 
skattytere

For Skatteetaten er det viktig å fokusere innsatsen på 

store målgrupper med særskilte behov. På mange måter 

er det positivt at så mange utenlandske statsborgere 

tar kontakt med Skatteetaten, fordi det viser at de har 

et ønske om å handle riktig. Det er derfor særlig positivt 

at utenlandskspråklige i stadig større grad benytter 

skatteetaten.no. Samtidig ser vi muligheter for at enda 

flere utenlandske statsborgere kan få dekket sine vei-

ledningsbehov gjennom denne kanalen.

Utenlandske statsborgere har i større grad inntekt, for-

mue og eiendom i utlandet. Kombinert med praktiske 

spørsmål forbundet med å være ny i Norge er det ikke 

overraskende at utenlandske i stor grad har behov for 

kontakt. 

Vi ser at utenlandske statsborgere utgjør en stadig 

økende andel av befolkningen, og at disse har et større 

veiledningsbehov. Selv om andelen utenlandske stats-

borgere som tar kontakt holder seg konstant, vil antall 

henvendelser til publikumsveiledning og SOL likevel 

øke i takt med at det blir flere utenlandske arbeidsta-

kere i Norge. Noen av tjenestene de trenger har opp-

møteplikt, men disse tjenestene utgjør bare en sjettedel 

av henvendelsene fra denne gruppen i publikumsveiled-

ningen. Det betyr at det er mulig å redusere behovet 

for kontakt ved å legge til rette for at utenlandske 

skattytere selv finner, forstår og får til det de trenger 

på våre nettsider. Vi anbefaler at Skatteetaten satser 

bredt på denne målgruppen – en målgruppe som stadig 

blir større og som stadig endrer seg.

Referanser
Brunborg, H. (2013) ”Hvor mange innvandrere er det – og blir 
det – i Norge?”, Samfunnsspeilet, volum 3: 2 – 9 

Regjeringen (2012) PÅ NETT MED INNBYGGERNE. Regjeringens 
digitaliseringsprogram. Oslo: Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet



Utenlandske næringsdrivende med enkeltperson-

foretak er overrepresentert blant virksomheter 

som ikke leverer og betaler til rett tid. Intervjuer 

av denne gruppen viser blant annet at flere sliter 

med å forstå skatte- og avgiftsregelverket, i liten 

grad bruker Skatteetaten som informasjonskilde 

og ofte overlater alt ansvar til regnskapsfører. I 

perioder hvor de sliter med dårlig likviditet, blir 

Skatteetaten gjerne nedprioritert som kreditor.

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende 

– om forholdet til plikter og rettigheter 

Dag Nordhagen Selsjord, 
Skatt øst

Inger Guro Bendiksen, 
Skatt øst
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Prosjektet Rettidig innlevering og betaling i Skatt øst 

jobber med å få flere næringsdrivende til å levere oppga-

ver og gjøre opp for seg til rett tid. For å finne årsakene 

til sen levering og betaling, har Opinion Perduco på opp-

drag fra dette prosjektet gjennomført dybdeintervjuer 

av utenlandske næringsdrivende. Dybdeintervjuer 

egner seg godt til å avdekke bredden i, og begrunnelser 

for, holdninger, adferd og synspunkter. De kan derfor 

hjelpe oss å finne årsaker eller sammenhenger vi ikke 

hadde tenkt på i forkant. Intervjuene ble gjennomført 

høsten 2013. 

Ved å bruke en ekstern samarbeidspartner antok vi 

at respondentene ville gi mer ærlige svar på sensitive 

spørsmål, enn de ville ha gjort dersom en ansatt i Skat-

teetaten hadde intervjuet dem. Intervjuerens oppfat-

ning av respondentene var at samtlige følte seg trygge 

i intervjusituasjonen, og at de forklarte seg sannferdig. 

De fleste syntes det var spennende å være med på un-

dersøkelsen og hadde et behov for å fortelle om hvordan 

de opplever hverdagen som utenlandsk næringsdri-

vende i Norge.

Utvalget bestod av kvinner og menn med utenlandsk 

statsborgerskap som drev enkeltpersonforetak i Oslo 

og Akershus. De hadde levert selvangivelsen og/el-

ler omsetningsoppgaver for sent en eller flere ganger, 

eventuelt også betalt merverdiavgift for sent. Rekrut-

teringen viste seg å være meget vanskelig, dels fordi det 

var vanskelig å treffe de næringsdrivende på telefon og 

dels på grunn av språklige utfordringer. I alt ble det 

gjennomført ni intervjuer. De intervjuede var fra Polen, 

Litauen og Pakistan. De drev virksomhet innen bran-

sjene bygg og anlegg, steinlegging, film/foto og renhold. 

De fleste hadde vært i Norge i 6–7 år. Ingen av dem har 

vært konkurs i Norge, og bare én av dem hadde vært 

næringsdrivende i hjemlandet. De ni respondentene 

hadde alle sine egne historier å fortelle, men mye var 

sammenfallende. 

Ingen planla å drive næring i Norge

Ingen av respondentene hadde planer om å drive næ-

ring da de dro til Norge. Grunnen til at de kom hit var et 

ønske om høyere levestandard, og valget falt på Norge 

fordi de hadde bekjente eller familie her. Enkelte hadde 

fått jobbtilbud gjennom disse. Alle hadde primært til 

hensikt å arbeide som ansatt. Likevel opprettet alle 

respondentene eget foretak etter kort tid i Norge. Bak-

grunnen for dette varierte. Noen fikk ikke den faste 

jobben de håpet på. Andre hadde dårlige erfaringer med 

arbeidsgiveren, som gikk konkurs eller betalte dårlig, 

eller så startet de eget foretak for å få økt frihet og 

fleksibilitet. 

Alle respondentene var overrasket over hvor enkelt 

det er å registrere og starte et foretak i Norge, til sam-

menligning med hjemlandet. Samtidig opplevde de at 

hverdagen som selvstendig næringsdrivende var kre-

vende. Respondentene fortalte om travle dager hvor ad-

ministrative gjøremål ikke ble prioritert. Mange jobbet 

10–11 timer om dagen. Enkelte gikk også på norskkurs 

på kvelden. En viktig prioritering var å holde kontakten 

med venner og familie, og de brukte mye av fritiden på 

turer til hjemlandet. 

Skatteetaten er en perifer kilde til informasjon 
om skatter og avgifter
Veien til Norge gikk gjennom et nettverk av familie, 

venner og bekjente. Dette nettverket er også responden-

tenes fremste kilde til kunnskap om hvordan de skal 

forholde seg til Skatteetaten og andre offentlige etater. 

Noen hadde forsøkt å benytte nettsiden taxnorway.no, 

men opplevde at de ikke fant svar på det de lurte på. 

Flere av de polske hadde vært på skattekontoret og fått 

veiledning på polsk, og de opplevde dette tilbudet som 

positivt. Det var derimot ingen som hadde deltatt på 

Skatteetatens kurs for nye næringsdrivende eller hørt 

om dette da de var i oppstartsfasen.
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De polske respondentene oppga i tillegg et polsk 

regnskaps- og konsulentfirma som en viktig 

informasjonskilde:

«Det vanskelige var å skaffe informasjon om hvilke sel-

skapsformer man har her, og om skatter og prosedyrer 

for forskuddsskatt. (...) Da jeg passerte beløpsgrensen 

[for merverdiavgift] kontaktet jeg konsulentfirmaet. 

Det var min eneste kilde til informasjon som jeg kunne 

skaffe fort og som var på mitt språk» 

Flere oppgir også chatteforumer som den mest hen-

siktsmessige måten å skaffe seg informasjon. ”Elena” 

(32) fra Litauen opplever at skatteetaten.no gir god 

informasjon, men synes det er problematisk at det kun 

er en liten del av informasjonen som er oversatt til 

engelsk. Det er de uformelle foraene på nettet som gir 

størst utbytte:

«De beste nettsidene er privatmennesker som diskuterer, 

sånn chat. Jeg bare googler og ser hva jeg finner. Da 

sitter jeg med ordbok og slår opp hva ting betyr»

Det at respondentene bruker nettverk, chatteforum 

eller lignende for å skaffe seg informasjon gjør at det 

kan være svært varierende hvilken informasjon de får 

og hvor god og korrekt den er. Respondentene oppfatter 

Skatteetaten fremfor alt som et kontrollorgan og i liten 

grad som informasjonskilde. Heller ikke andre offent-

lige etater blir brukt som informasjonskilde. Generelt 

opplever de at språket er en utfordring, og flere sier det 

er vanskelig å finne informasjon om skatt og avgift på 

engelsk eller polsk på nettet.

Overlater ansvaret til regnskapsfører

Respondentene fikk etter kort tid som næringsdrivende 

behov for å skaffe seg regnskapsfører. En felles årsak 

var at de manglet forståelse for norske regler, en an-

nen årsak var språkutfordringen. Det var få som hadde 

kompetanse til å kvalitetssikre den jobben regnskaps-

føreren gjorde for dem, men de fleste hadde byttet regn-

skapsfører mer enn én gang fordi de følte de ble lurt el-

ler at de betalte for mye. De fleste oppga at de foretrakk 

å ha en regnskapsfører som snakket morsmålet deres. 

For de fleste inntraff behovet for regnskapsfører da 

omsetningen passerte grensen for registrering i MVA-

registeret på 50 000 kroner. Flere var av den oppfatning 

at når de hadde en regnskapsfører, var denne ansvarlig 

ovenfor skattemyndighetene.

Forståelse av regelverket er en utfordring

En utfordring som gikk igjen var selvangivelsen og 

forholdet til forskuddsskatten. Flertallet syntes det 

var vanskelig å forstå at fjorårets inntjening skal være 

utgangspunkt for neste års skatteberegning. Ordre-

inngangen varierer, og markedet kan være ustabilt. 

De var i liten grad klar over at de selv kunne justere 

forskuddsskatten i løpet av året. ”Alexandrow” (26) fra 

Polen hadde imidlertid oppdaget hvordan han kunne 

utnytte systemet. Han oppga at han ville tjene mindre 

enn det han faktisk regnet med for 2012, og kalkulerte 

med at han ville klare restskatten året etter: 

«I fremtiden vil jeg ikke ha dette problemet. Men dette 

året kjøpte jeg hus og måtte betale femten prosent i 

egenkapital. Så derfor meldte jeg inn mye lavere inntekt 

til Skatteetaten, sånn at jeg skulle betale mindre skatt 

dette året. På den måten fikk jeg mer penger i 2012, så 

jeg kunne kjøpe huset. Det var en investering. Og nå må 

jeg løse det. Det var en del av planen»

Levering av selvangivelsen er et område hvor re-

spondentene overlater ansvaret fullt og helt til sine 

regnskapsførere. Å levere selvangivelse forsinket ble 

ikke oppfattet som et problem, da det ikke fikk noen 

konsekvenser. 

En ting som kom frem var at etterhvert som de lærte 

det norske systemet å kjenne, fant de ut ting på egen-

hånd, som for eksempel muligheten til å fradragsføre 

innkjøp av arbeidsklær og lignende. De var frustrert 

over at de ikke visste om dette tidligere, og at heller 

ikke regnskapsfører hadde fortalt dem om det.
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Levering av omsetningsoppgaver lå nærmere arbeids-

hverdagen for de fleste selv om det var regnskapsfører 

som sendte inn oppgavene. Tankegangen bak dette 

regelverket var også kjent fra hjemlandet. De oppfattet 

heller ikke forsinket levering av omsetningsoppgaver 

som noe stort problem. Akkurat som med selvangivel-

sen, opplevde de heller ikke her konsekvensene som 

store nok til at det ga insentiv til å levere oppgavene 

til rett tid. 

Svak likviditet og nedprioritering av  
Skatteetaten som kreditor
Likviditet var et annet gjennomgående tema for respon-

dentene i intervjuene, og ble ansett som hovedårsaken 

til sen betaling. Ingen hadde, som sagt, intensjon om 

å starte foretak da de kom til Norge. Mange stod der-

for på nesten bar bakke da driften startet opp, og var 

økonomisk sårbare på grunn av lite oppsparte midler. 

De fleste fakturerte selv og syntes det var greit, men 

ofte var det utfordringer med å få betalt for arbeid som 

var utført. Dyre og uklare avtaler med regnskapsfører, 

og manglende kunnskaper om norsk samfunn og norsk 

skattesystem generelt, bidro også til å gjøre likviditets-

situasjonen problematisk. 

Flere omtalte det som spesielt problematisk å kreve 

inn merverdiavgift på vegne av staten og beholde 

disse pengene på sin konto inntil fristen for betaling. 

Det krever stor disiplin ikke å bruke disse pengene 

på andre formål. Flere innrømmet også at de i blant 

spekulerte i å betale forsinket, ettersom de ikke opp-

levde konsekvensene ved dette som store. For mange 

ble det en kost/nyttevurdering, hvor Skatteetaten ble 

nedprioritert i forhold til andre formål. For eksempel 

prioriterte noen å kjøpe inn materialer til neste jobb, 

fremfor å betale Skatteetaten. Andre sparte pengene i 

banken, for å fremstå som seriøse slik at det ble enklere 

å få lån. En del oppfattet altså systemet som fleksibelt, 

og brukte denne fleksibiliteten for å løse utfordringene 

de møtte. 

En annen årsak til forsinket betaling, var at mange også 

var sene med å levere papirer til regnskapsfører, noe 

som igjen førte til sen innlevering og betaling. Forsinket 

betaling av skatt og avgift ble likevel av de fleste opp-

fattet som grovere enn forsinket levering. Dette gjaldt 

både for forskuddsskatt og for merverdiavgift.

Det var ikke et mål for undersøkelsen å kartlegge re-

spondentenes forhold til svart arbeid. Flere, spesielt 

blant de polske, kom imidlertid inn på dette når de 

snakket om ordreinngang. De opplevde press fra opp-

dragsgivere om å gjøre jobben ”svart”. Respondentene 

oppfattet både dette presset, og det at andre aktører 

jobber svart, som en trussel mot virksomheten deres. 

Det å arbeide svart sendte et signal til andre potensielle 

oppdragsgivere om at man ikke var en seriøs aktør, som 

igjen kunne gå ut over oppdragsmengden.

Det skal være lett å handle riktig

Dybdeintervjuene har fått frem en rekke årsaker til 

hvorfor utenlandske næringsdrivende har problemer 

med å levere til fristen. Det må tas høyde for at de ni 

som er spurt ikke representerer andre enn seg selv. 

Andre utenlandske næringsdrivende kan ha andre er-

faringer. Når dette er sagt så er likhetene mellom de vi 

har snakket med større enn forskjellene. 

Neste skritt vil være å se nærmere på hvordan etaten 

kan nyttiggjøre seg av den kunnskapen vi har fått gjen-

nom denne undersøkelsen. Enkelte av funnene, som 

likviditetsproblemer og utfordringene de utenlandske 

næringsdrivende har med å få hverdagen til å gå opp, er 

områder som Skatteetaten ikke umiddelbart kan gjøre 

noe med. Likevel peker undersøkelsen på noen områder 

som etaten kan ta tak i. Målsetningen er å nå frem med 

grunnleggende informasjon om skatt og merverdiavgift 

på et så tidlig tidspunkt som mulig.
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Hvordan skal vi nå ut til utenlandske 
næringsdrivende?

Ett av de sentrale funnene i undersøkelsen er at de 

utenlandske næringsdrivende i liten grad bruker 

Skatteetaten som informasjonskilde. I tillegg vet vi fra 

undersøkelsen at språket er en utfordring for denne 

gruppen. Vi reiser derfor spørsmål om hvordan Skat-

teetaten i større grad kan nå frem med informasjon til 

denne gruppen. Dersom vi ønsker at det skal være lett 

for næringsdrivende å handle riktig, bør alle ha tilgang 

til god og korrekt informasjon og vite hvor de kan finne 

den. 

Skatteetaten har flere kampanjer mot utenlandske per-

soner bosatt i Norge. Disse har i hovedsak vært rettet 

mot arbeidstakere. Eksempelvis har Skatt vest holdt 

kurs for rumenere om D-nummer og skattekort i forbin-

delse med søndagsmesse. Lignende møter har også vært 

avholdt for polakker i Skatt øst. Kanskje kan lignende 

kampanjer rettet mot næringsdrivende være nyttig?

Undersøkelsen viser at mange av de næringsdrivende 

leter etter informasjon på internett, men i liten grad 

bruker skatteetaten.no eller taxnorway.no. Et tiltak 

vil være å arbeide videre med markedsføringen av tax-

norway.no, og den delen av nettsiden som er rettet mot 

utenlandske næringsdrivende. I tillegg bør vi vurdere 

en flerspråklig chattetjeneste mot næringsdrivende. 

Det bør også være mulig å få informasjon på flere språk 

når man registrerer seg i Merverdiavgiftsregisteret. 

I forlengelse av dette vil det derfor være naturlig å 

videreutvikle veiledning på flere språk, gjerne i ulike 

kanaler. Et slikt tiltak kan være å åpne for at brukerne 

selv kan be om å få brev på engelsk, slik de kan med 

selvangivelsen. 

Et annet tiltak er at Skatteetaten i større grad tar kon-

takt på telefon med de som gjør feil i denne gruppen, 

gjerne på et så tidlig tidspunkt som mulig, for å nå dem 

med nødvendig informasjon. Siden de fleste utenland-

ske næringsdrivende i undersøkelsen har regnskapsfø-

rer, bør vi også vurdere om disse kan hjelpe oss med å 

nå ut med informasjon. 

Fra en tidligere undersøkelse som Opinion har gjort for 

Skatteetaten av nye næringsdrivende, vet vi at nye næ-

ringsdrivende generelt sliter med mange av de samme 

utfordringene som de utenlandske. Blant annet sliter 

mange med å håndtere merverdiavgift riktig. I dag 

arrangerer Skatteetaten gratis kurs for nye nærings-

drivende i hele landet, for å gi dem en enkel innføring 

i skatt og merverdiavgift. Mye av innholdet fra disse 

kursene kan være aktuelt å gjøre tilgjengelig på flere 

språk.

Det skal være lett å handle riktig. Derfor må etaten 

anerkjenne at enkelte næringsdrivende har større 

utfordringer enn andre. Hvis ikke disse utfordringene 

løses, vil vi fortsatt ha en overrepresentasjon av uten-

landske næringsdrivende blant skjønnskandidater, i 

kontrollsegmenter og i konkursbegjæringer. 
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I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen 

for personlig næringsdrivende i 2013, testet 

Skatteetaten ulike tiltak for å få flere til å levere 

innen fristen. Vi ser at påminningsbrev før 

fristen og korte purrebrev etter fristen får flere 

til å levere. Vi så derimot ingen effekt av SMS i 

denne undersøkelsen. Resultatene viser at slike 

brev kan bidra til å redusere antall skjønn, men 

ikke nok til å utelukke andre tiltak.

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Kathinka Vonheim 
Nikolaisen, Skatt sør

Arne Kristian Aas,  
Skatt øst

Tor Arne Pladsen, 
Skatt øst
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Hvert år bruker Skatteetaten betydelige ressurser på 

personlig næringsdrivende som ikke leverer selvan-

givelse med næringsoppgave når de skal. Prosjektet 

Rettidig innlevering og betaling i Skatt øst har testet 

hvilke informasjonstiltak som får flere til å levere innen 

fristen. I denne artikkelen gjennomgår vi resultatene 

fra dette arbeidet. Vi har konsentrert oss om å sende ut 

påminning i form av brev og SMS før fristen og purring 

i form av brev etter fristen. Mer enn 10 000 personlige 

næringsdrivende fikk en påminning eller purring i for-

bindelse med innlevering av selvangivelsen i 2013 som 

følge av testingen. I tillegg til å måle om flere leverte 

til fristen, ringte vi noen av mottakerne for å finne ut 

hvordan de oppfattet tiltakene. Dette ga nyttig og til 

dels overraskende informasjon. 

Vi omtaler tiltakene i den rekkefølgen de ble gjen-

nomført. Vi begynner med påminningsbrev før frist. 

Gjennom hele artikkelen forholder vi oss til innlevering 

innen 30. juni som ”levering innen fristen”. Slik fanger 

vi opp de som har søkt om utsatt frist. 

Påminningsbrev før fristen fikk flere til å levere 

Påminningsbrev før fristen ble sendt til de som leverte 

sent i 2012, men som ikke ble skjønnsliknet. Kun perso-

ner som ikke leverer selvangivelsen for næringsdriven-

de i det hele tatt, blir skjønnsliknet. Påminningsbrevet 

før fristen ble sendt på to ulike tidspunkter, slik at vi 

kunne se om påminning tidlig er bedre enn påminning 

rett før fristen. De to påminningsbrevene var helt like. 

Brevene var korte, inneholdt en enkel oppfordring om 

å levere til fristen og hadde en personlig underskrift. 

Begge påminningsbrevene fikk flere til å levere innen 

fristen sammenlignet med en referansegruppe som ikke 

mottok brev. Imidlertid førte brevet til at 10 prosentpo-

eng flere leverte blant de som mottok brevet tre uker før 

fristen, mot 5 prosentpoeng blant de som mottok brevet 

én uke før. Påminningsbrev fungerte altså bedre når vi 

sendte det ut i god tid før fristen. 

Da vi ringte til mottakerne av dette brevet, var de fleste 

positive. Noen fremhevet at det er mye bedre med infor-

masjon i forkant, enn en trussel om straff i etterkant. 

Imidlertid var det også noen som ble svært nervøse av å 

motta brev fra Skatteetaten. En mottaker sa:

”Skatteetaten skaper en negativ følelse, så uten å ha sett 

så nøye på brevet ringte jeg skattekontoret som infor-

merte om at det bare var en påminnelse”

Dette understreker hvor viktig det er for Skatteetaten 

å begrense antall brev. Når vi først sender brev, er det 

viktig at de er korte og konsise hvis vi vil hindre at 

skattytere kontakter oss fordi vi kontakter dem. 

Tabell 1: Oversikt over tiltakene rettet mot personlig næringsdrivende med norsk og utenlandsk statsborgerskap. Viser effekt 
og differanse i prosentpoeng mellom tiltaksgruppe og referansegruppe – i forhold til om de leverte til frist 30. juni 2013

Tiltak Effekt Prosentpoeng

Påminning før frist i 2013

Leverte for sent i 2012

Brev sendt 7. mai 2013
Brev sendt 22. mai 2013
SMS på norsk til norske
SMS på engelsk til utenlandske
SMS på norsk til utenlandske

JA
JA
NEI
NEI
NEI

10,1
5,8

-
-
-

Leverte til tiden i 2012
SMS på engelsk til utenlandske
SMS på norsk til utenlandske
SMS på norsk til norske

NEI
NEI
NEI

-3,5
-

-5,2

Purrebrev etter frist i 2013

Purrebrev på polsk til polske
Purrebrev på engelsk til utenlandske
Purrebrev på norsk til utenlanske
Purrebrev på norsk til norske

JA
JA
JA
JA

18,7
5,8

13,7
15,2
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...men SMS-påminning fikk ikke flere til å 
levere

Vi testet å sende ut en påminning via SMS om lag én uke 

før fristen til to grupper av personlige næringsdrivende:

• De som leverte sent i 2012, men ikke ble 

skjønnsliknet.

• Et tilfeldig utvalg av de som leverte til fristen. 

 

I disse gruppene var det en del utenlandske næringsdri-

vende. Vi ønsket å teste ut SMS på engelsk til de uten-

landske, i tilfelle det var språkproblemer som førte til 

at de ikke leverte. Vi valgte derfor å teste SMS både på 

norsk og engelsk til de utenlandske, slik at vi kunne se 

om SMS på engelsk fungerte bedre enn SMS på norsk. 

De som var norske fikk naturlig nok SMS på norsk. 

Resultatet var ikke som forventet, men entydig: ingen 

av SMS-ene fikk flere til å levere innen fristen. I to av 

gruppene som fikk SMS, var det til og med marginalt 

flere som leverte for sent. Dette gjaldt SMS på norsk til 

de norske og på engelsk til de utenlandske. 

De norske som leverte sent i 2012, ble tilfeldig delt i tre 

grupper. Én av gruppene mottok SMS og to av gruppene 

mottok brevene som er omtalt over. I tillegg mottok en 

referansegruppe ingenting. Det er interessant å se at et 

påminningsbrev fikk flere til å levere da de skulle, men 

SMS gjorde det ikke. Fordi vi testet to virkemidler på 

samme målgruppe, kan vi si sikkert at SMS har mindre 

effekt enn brev. 

For å finne ut hvilke følelser en SMS fra Skatteetaten 

utløste hos våre målgrupper, ringte vi til et knippe mot-

takere for å høre. Resultatene tyder på at påminning på 

SMS kan være godt for omdømmet til etaten, selv om 

det ikke får flere næringsdrivende til å levere til tiden. 

Alle mottakerne vi snakket med var positive til å motta 

en SMS i forkant. Én av mottakerne syntes til og med 

at det var så hyggelig med SMS at han hadde vist den 

til samboeren sin. 

SMS på engelsk vekket imidlertid negative følelser hos 

enkelte, selv om de fleste var positive. De som var nega-

tive til SMS på engelsk, følte ikke at det var riktig at de 

ble kontaktet på engelsk når de hadde drevet virksom-

het i Norge i en årrekke. 

Selv etter å ha snakket med mottakerne av SMS-ene vet 

vi ikke sikkert hvorfor SMS ikke får flere til å levere til 

fristen. Mens en del reagerer med frykt når de mottar 

et brev, virker det som om SMS ikke vekker de samme 

negative følelsene. 

En mulig årsak til at SMS ikke får flere til å levere kan 

være at mottakeren opplever den som mer ”flyktig”. 

SMS mottas og leses – gjerne på t-banen, i parken eller 

i et møte – og forsvinner raskt ned på meldingslisten. 

I tillegg mottar de fleste SMS-kampanjer fra mange 

kommersielle aktører hver eneste uke. Det kan derfor 

hende at det har gått inflasjon i SMS som kanal. Et 

brev, derimot, ligger der som et fysisk bevis på at det er 

noe man skulle ha gjort. Fordelen med SMS er at den 

koster lite å sende. Likevel kan vi ikke på bakgrunn av 

denne undersøkelsen anbefale å sende ut påminninger 

på SMS før fristen, verken til næringsdrivende flest el-

ler til de som leverte for sent i 2012.

Purrebrev etter fristen fikk flere til å levere

Utenlandske næringsdrivende sto for hvert fjerde skjønn 

blant personlig næringsdrivende i inntektsåret 2011. Vi 

valgte derfor å oversette purrebrevet til engelsk og polsk 

for å se om oversatte brev hadde større effekt enn brev 

på norsk. Dette brevet gikk til de som ikke hadde levert 

innen 31. mai 2013. I tillegg sendte vi ut det samme 

brevet på norsk til de norske næringsdrivende som ikke 

hadde levert innen fristen. Purrebrevene ble sendt ut 

10. juni 2013. 
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Purrebrev etter fristen har bedre effekt enn påminning før 

fristen 

Purrebrev på norsk får 13 prosentpoeng flere av de 

utenlandske og 15 prosentpoeng flere av de norske til å 

levere innen 30. juni. Purrebrevet på polsk til de polske 

fungerer enda bedre – her er det over 18 prosentpoeng 

flere som leverer blant de som får brev, enn blant de 

som var i referansegruppen. De polske er imidlertid en 

liten gruppe, så det er litt usikkert om man vil få like 

godt resultat om man tester tiltaket igjen. Purrebrev på 

engelsk har en vesentlig lavere effekt enn purrebrev på 

norsk og polsk. Det kan blant annet skyldes at vi ikke 

målrettet brevet godt nok. 

Inntrykket ovenfor fant vi igjen da vi ringte til noen av 

de som hadde mottatt brev. En av mottakerne hadde fått 

en veldig streng påminning tidligere og satte pris på et 

kort og informativt brev denne gangen. Tilsvarende var 

de polske svært fornøyde med å få et kort og informativt 

brev på polsk: ”A fantastic idea!”, var det en som sa.

Imidlertid var det få av dem vi snakket med som hadde 

mottatt det engelske brevet som var positive til det brevet 

de hadde mottatt. ”Jeg leser ikke brev på engelsk, trodde 

det var svindel”, sa en av mottakerne. Andre syntes det 

var kunstig at de skulle få brev på engelsk når de bodde 

og drev næring i Norge. Etter å ha snakket med noen av 

de næringsdrivende som mottok brev på engelsk, er det 

tydelig at Skatteetaten må være forsiktige med hvem vi 

sender engelske brev til. Det beste vil være å kun sende 

brev på engelsk til de som ber om det, men det vil være 

krevende å få til en slik ordning i praksis. Eventuelt 

kan brevene ha en versjon med norsk på den ene siden 

og engelsk på den andre siden. Vi vil uansett anbefale 

å kun sende brev på engelsk til utvalgte målgrupper, 

for eksempel utenlandske statsborgere som har drevet 

næring kun noen få år i Norge. 

En interessant tilbakemelding fra de næringsdrivende 

som mottok purrebrev etter fristen, er at flere uopp-

fordret sier at de gjerne vil ha purringer på SMS eller 

e-post. Vi valgte å ikke teste purringer på SMS eller e-

post. Vi vet derfor ikke om SMS-purringer etter fristen 

fungerer. Siden SMS-påminningene før fristen ikke 

førte til at flere leverte, er vi skeptiske til om det vil 

være noe effekt av en lignende SMS to–tre uker senere. 

En annen interessant tilbakemelding vi fikk fra flere 

næringsdrivende, var at mange av de som hadde gått 

over til å bli lønnsmottakere ikke hadde fått med seg 

at de er pliktige til å levere selvangivelse for nærings-

drivende året etter at de sluttet som næringsdrivende. 

Denne gruppen utgjør en god del av de som mottok 

purrebrev. 

Kvinner påvirkes mer av purrebrev enn menn 

Et annet gjennomgående funn er at kvinnelige næ-

ringsdrivende som ikke har levert innen fristen, i langt 

større grad lar seg påvirke av purrebrevene våre. Dette 

gjelder alle brevene, men effekten er sterkere hos de 

polske kvinnene som mottok brev på polsk enn hos 

andre. For polske kvinner førte brevet på morsmålet 

til at over 30 prosent flere leverte oppgaven innen 30. 

juni. Vi vet ikke hva dette skyldes, men det kan være 

nyttig informasjon om man skal målrette tiltakene mot 

de som i størst grad lar seg påvirke. Kjønnsforskjellen 

gjelder kun purrebrev etter fristen – påminningsbrev 

før fristen påvirker menn og kvinner i like stor grad. 

Oppdatert datagrunnlag er viktig

Det er første gangen Skatteetaten utfører effektmålin-

ger i så stor skala. En del av prosessene er tidskritiske 

– det er viktig at vi ikke sender påminningsbrev til de 

som allerede har levert. Det greide vi dessverre ikke å 

unngå denne gangen, ettersom datakilden ble oppdatert 

for sent. Det var heldigvis ikke mange det gjaldt. 

Det samme gjelder for mange som har søkt om å få lov 

til å levere senere. Noen av de som hadde søkt om å få 

lov til å levere etter fristen, ringte og lurte på hvorfor de 

hadde mottatt purrebrev. Dette skyldtes også at denne 

informasjonen ikke var overført til datakilden vi benyt-

tet. Vi vil anbefale å sende et kort, informativt purre-
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brev etter fristen, men kun hvis det er mulig å utelukke 

brev til de som har fått innvilget utsatt frist. 

Brev reduserer antallet skjønn

Målet med å sende ut brev er ikke bare å få flere til 

å levere innen fristen – det er også å redusere antall 

skjønn. Skatteetaten må fastsette likningen ved skjønn 

for alle næringsdrivende som ikke har levert selv-

angivelsen. Det viser seg at brev kan redusere antall 

skjønnslikninger. Det gjelder både påminningsbrev før 

fristen og purrebrev etter fristen. 

Når det gjelder påminningsbrev til de som leverte for 

sent i 2012, viser eksperimentene at vi kunne forhin-

dret om lag 90 skjønn i Skatt øst om vi hadde sendt på-

minningsbrev til alle i denne gruppen. De 90 skjønnene 

utgjør 23 prosent av alle skjønn blant de som leverte 

sent i 2012. Det er ikke uvesentlig, men heller ikke nok 

til å utelukke andre tiltak for de som ikke reagerer på 

brev. 

Når det gjelder purrebrev etter fristen er det for få 

utenlandske næringsdrivende til at vi kan skille mel-

lom ulike språk. Vi slår derfor sammen alle utenlandske 

som mottok purrebrev til én gruppe og sammenlikner 

med referansegruppene som ikke mottok purrebrev. Vi 

ser at purrebrev etter fristen kan føre til om lag 120 

færre skjønn i Skatt øst. Det tilsvarer en reduksjon i 

antall skjønnslikninger blant de som ikke leverte til 

fristen på 12 prosent. 

Til sammen kunne man unngått i overkant av 200 

skjønnslikninger i Skatt øst ved å sende brev til de mål-

gruppene vi har omtalt i denne artikkelen. Ved å velge 

de tiltakene som har best effekt og oversette purrebre-

vet til flere språk, kan man sikkert øke antallet noe. 

Det er et avveiningsspørsmål om reduksjonen i antall 

skjønn er tilstrekkelig til å sende ut såpass mange brev. 

Brev får flere til å levere, men noen trenger 
andre tiltak
Vi har nå dokumentert at korte brev med underskrift 

kan få flere til å levere selvangivelsen for næringsdri-

vende innen utsatt frist 30. juni. Det er særlig purrebrev 

etter fristen som får mange til å levere. 

I denne artikkelen har vi fokusert på milde tiltak som 

brev og SMS, men slike tiltak er ikke tilstrekkelig for å 

få alle til å levere. De som ikke reagerer på brev, må vi 

rette andre tiltak mot. Vi ser at mange som leverer for 

sent er tidligere gjengangere. Disse tar mye ressurser 

fra Skatteetaten. Hvis vi kan luke ut virksomheter som 

er i ferd med å bli gjengangere, kan det spare etaten 

betydelige ressurser. 

Imidlertid er bildet mer komplisert for en del personlig 

næringsdrivende. Sykdom og manglende oppgjør fra 

oppdragsgiver(e) er kjente årsaker til at noen kommer 

bakpå. Artikkelen om utfordringer for utenlandske næ-

ringsdrivende i denne utgaven av Analysenytt kommer 

nærmere inn på noen av disse problemstillingene. 
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Samfunnsutviklingen i Norge og internasjonalt 

er preget av trender som økt etterspørsel etter 

olje, gass, mineraler, sjømat og eksotiske reiser. 

Dette kan føre til at nordområdene, som er en 

ressurssterk region når det gjelder tilgang til 

råvarer og muligheten for eksotiske reiser, kan 

bli et geopolitisk sentrum i årene som kommer. 

Dette kan innebære at flere internasjonale 

selskaper etablerer seg i nordområdene, og at 

det kommer mange utenlandske arbeidstakere. 

Skatteetaten bør være forberedt på dette. 

 
Nordområdene –  
et geopolitisk sentrum i 2040?

Sturla Roti,
Skatt nord

Jan Størkersen, 
Skatt nord
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Nordområdene, som i denne artikkelen er definert som 

de tre nordligste fylkene i Norge, har vært et fokusom-

råde de siste tiårene, både når det gjelder politiske og 

sikkerhetsmessige utfordringer og økonomisk utvikling. 

I forbindelse med åpningen av Nordområdesenteret ved 

Universitetet i Nordland i 2007, fremhevet daværende 

utenriksminister Jonas Gahr Støre at det i fremtiden 

er viktig å utnytte hele verdiskapingspotensialet i 

nordområdene. Han nevnte spesielt marin sektor, de 

maritime næringene, energi- og reiselivssektoren (Støre 

2007).

Næringslivet i nordområdene har i den senere tid hatt 

både økonomisk vekst og sysselsettingsvekst. Veksten 

er i størst grad relatert til petroleumsaktivitet, mineral-

næring, fangst- og oppdrettsnæring og turisme. Det er 

mye som tilsier at regionen fortsatt kan forvente vekst 

innen disse næringene, og det kommer frem av Stolten-

berg-regjeringens stortingsmelding om nordområdene 

at ”klimaendringer, økt tilgang til naturressurser og 

økende menneskelig aktivitet tegner nå nordområdene 

som en region av betydelig geopolitisk interesse” og ”at 

Norge skal være den fremste forvalter av miljøet og 

naturressursene i nordområdene” (Meld. St. 7 2011). 

Næringsutviklingen i nordområdene – et 
fremtidsperspektiv 
Den anerkjente klimaforskeren og geologiprofessoren 

Laurence Smith har i boka ”The world in 2050” skissert 

noen framtidsutsikter for blant annet nordområdene. 

Han beskriver fire forhold som vil forandre verden. Det 

er klimaforandringer, etterspørsel etter naturressurser, 

globalisering og den globale befolkningsveksten. Hvis 

hans spådommer slår til, vil det få store konsekvenser 

for nordområdene. Hovedkonklusjonen hans er at dette 

området kan forvente en økonomisk vekst fordi områ-

det har rikelig tilgang til naturressurser som sjømat, 

petroleum og mineraler. Han begrunner også den øko-

nomiske veksten i nordområdene med at de klimatiske 

endringer gjør at isen smelter i Polhavet, og at dette 

fører til at nye og raskere sjøtransportruter åpner seg 

mellom blant annet Europa og Østen.

Menon har på oppdrag fra Skatteetaten skrevet en 

rapport om utviklingen av nordområdene frem til 2040 

(Menon-rapport 29/2013). Rapporten fremskriver utvik-

lingen innenfor petroleumsnæringen, mineralnærin-

gen, sjømatnæringen og turismen i tre ulike scenarioer. 

Denne artikkelen tar utgangspunkt i hovedfunnene 

fra ”middelscenariet”. I tillegg forsøker vi å se hvilke 

utfordringer Skatteetaten kan stå ovenfor dersom ut-

viklingen går i den retningen middelscenariet tyder på. 

Menon bruker sin egen modell til å beregne verdiskap-

ning i næringskjedene. Denne modellen forutsetter at 

verdiskapningsveksten bestemmer omsetningsveksten. 

I beregningene forventer de ingen endring i interne 

faktorer som virksomhetenes andel av kjøp av varer og 

tjenester fra underleverandører, og andel som går til 

avlønning av kapital og arbeidskraft. 

Reiselivsnæringen – anslått verdiøkning på 3 milliarder kroner

I nordområdestrategien framgår det at potensialet for 

vekst i reiselivsnæringen er meget stort, og at turisme 

og reiseliv er et satsningsområde (Stiberg 2007). Menon 

forventer at reiselivsnæringen vil øke i regionen, men 

det er usikkert i hvor stor grad. I dag har næringen en 

verdiskapning på 6 milliarder kroner, og man forventer 

fortsatt vekst. Den største økningen i turisme i nordom-

rådene forventes innen opplevelsesturer og naturbasert 

reiseliv, hvor blant annet nordlys, fiske og vinterturisme 

inngår. Sosiologiprofessor Allan Sande uttalte i Avisa 

Nordland, 19. november 2013, at ”Lofoten med Vestfjor-

den kan bli et Venezia i Arktis med om lag 1,5 millioner 

besøkende i året”. Menon forventer at denne næringen 

vil øke verdiskapningen fra dagens 6 milliarder kroner 

til 9 milliarder kroner i 2040.

Sjømatnæringen – en fordobling i verdiskapning

Fiskerisektoren er vår største eksportnæring etter pe-

troleumssektoren. I en årrekke har Norge vært blant 

verdens to–tre største eksportører av fisk og fiskeripro-

dukter. Denne posisjonen vil Norge fortsatt ha, og Stol-

tenberg-regjeringen skrev i sin melding til Stortinget i 
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2011 at ”en bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene 

vil fortsatt stå sentralt i næringsutviklingen i nord” og 

”Norge forvalter betydelige havområder, med noen av 

verdens mest omfattende fiskeressurser” (Meld. St. 7 

2011). I dag står sjømatnæringen for 10 prosent av ver-

diskapningen i nordområdene. I 2013 var den samlede 

sysselsettingen i sjømatnæringen i underkant av 7 000 

personer. I tillegg kommer 6 000 fiskere som arbeider i 

enkeltpersonforetak. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) forventer at det vil 

bli økt etterspørsel etter sjømat på grunn av økonomisk 

vekst og global befolkningsvekst. De forventer at sjømat 

vil bli en viktigere del av verdens kosthold, og forskning 

viser at å spise fisk gir økt helseeffekt. WHO anbefaler 

også å øke inntaket av fisk for blant annet å redusere 

risikoen for hjerte- og karsykdommer (www.WHO.int). 

Det er derfor rimelig å anta at sjømatkonsumet i årene 

fremover vil øke mer enn befolkningsveksten skulle 

tilsi. Dette vil føre til økt etterspørsel etter matproduk-

ter som produseres i nordområdene. Klimaendringene 

gjør som nevnt at nordøstpassasjen åpnes for kommer-

siell transport. Det innebærer kortere transportruter 

for sjømat, og at nye markeder åpner seg for denne 

industrien i nordområdene (Smith 2011). Dette gjør 

det rimeligere for norske aktører å eksportere fisk via 

sjøveien til Østen.

Oppdrettsnæringen, som er en stor del av sjømatnærin-

gen, vil trolig oppleve en markant vekst fordi forholdene 

for oppdrett er optimale i regionen. Regionen har store 

tilgjengelige arealer for nye oppdrettsanlegg og har lav 

utnyttelse av konsesjoner for lakseoppdrett. Det for-

ventes også vekst i hav- og kystfiske. Den strukturelle 

endringen vi ser i dag, der næringen går fra mange 

mindre selskaper til få store selskaper som blir mer 

konkurransedyktige, vil trolig fortsette. I dag er verdi-

skapningen i sjømatnæringen på omlag 10 milliarder 

kroner, og Menon fremskriver at sjømatnæringen vil ha 

en verdiskapning på 25 milliarder kroner i 2040.

Olje- og gassnæringen – verdiskapning på 8 milliarder kroner

Olje- og gassnæringen har vært Norges største eksport-

næring siden 70-tallet, og mest sannsynlig vil denne 

posisjonen bli opprettholdt de kommende tiårene. I 

stortingsmeldingen om nordområdene fra 2011 står 

det at ”Norge har geografiske fortrinn og omfattende 

erfaring og kunnskap om energiproduksjon til havs som 

regjeringen vil bygge på” (Meld. St. 7 2011). I tillegg 

kommer det frem at regjeringen forventer økt global et-

terspørsel etter energi fram til 2040, og særlig gass har 

blitt, og blir en viktigere energikilde.

Det antas at nordområdene har store olje- og gassreser-

ver, og det er særlig Barentshavet sørøst og enkelte om-

råder i Norskehavet det er knyttet størst forventninger 

til. Dersom disse områdene blir utnyttet, vil dette bli en 

slagkraftig petroleumsregion der 85 prosent av produk-

sjonen vil være gass og 15 prosent vil være olje, i følge 

Menons rapport. Trolig vil nasjonale og internasjonale 

aktører få hovedansvaret for oppbyggingen og benytte 

seg av lokale og regionale leverandører. Dette vil sann-

synligvis føre til at små og mellomstore bedrifter vil øke 

mest. Samlet verdiskapning i nordområdene for olje- og 

gassnæringen er i dag på 4,7 milliarder kroner, mens 

sysselsettingen er i underkant av 4 000 personer. I alt 

er det 217 bedrifter innen olje- og gassnæringen. Menon 

forventer en svak økning av bedrifter i denne sektoren 

fram til 2040 og anslår at den samlede verdiskapningen 

vil være omlag 8 milliarder kroner i 2040.

Mineralnæringen – en tredobling av verdiskapningen

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) forventer at et-

terspørselen etter metaller og industrimineraler vil øke 

i verden (NGU 2011). Det antas at nordområdene har 

betydelige mineralforekomster, og at denne næringen 

vil øke betydelig fremover ettersom den globale økono-

miske utviklingen blir sterk, med stor etterspørsel etter 

forbruksvarer. Dette innebærer at industrien vil etter-

spørre naturressurser for å produsere forbruksvarer. 

Denne bransjen er preget av store internasjonale ak-

tører. I Narvik bygger LKAB ny utskipningshavn for 1 

milliard kroner. Av erfaring fra tidligere etableringer 

benytter store selskaper seg av lokale og regionale 

leverandører, og da særlig innen bygg- og anleggsbran-
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sjen. Mineralnæringen sto for en verdiskapning på 1,1 

milliarder kroner og sysselsatte omtrent 2 000 personer 

i nordområdene i 2011. Menon forventer at verdiskap-

ningen vil øke til 3 milliarder kroner i 2040.

Anslår at samlet verdiskapning i de fire næringene øker til 45 

milliarder kroner i 2040

Totalt står de fire næringene for 24 prosent av ver-

diskapningen i nordområdene, og til sammen er 

verdiskapningen i dag på 22 milliarder kroner. Sjømat-

næringen er den største næringen i regionen, med en 

verdiskapning på 10 milliarder kroner, dernest følger 

reiselivsnæringen med 6 milliarder kroner, olje og gass 

med 4,5 milliarder kroner og mineralnæringen med 1,5 

milliarder kroner. Prognosene for petroleumsnæringen, 

sjømatnæringen og mineralnæringen er formidable, og 

dersom de inntreffer vil de fire næringene ha en samlet 

verdiskapning på 29 prosent i 2040. Figur 1 viser antatt 

verdiskapning i den enkelte næring i 2040.

Figur 1: Antatt verdiskapning i 2040. Milliarder kroner 
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Demografisk utvikling – økt utenlandsk arbeidskraft

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil befolknin-

gen i nordområdene øke med 100 000 fram til 2040. Me-

non forventer en økt sysselsetting på 15 000, ettersom 

det må investeres i nye bygninger, anlegg, infrastruktur 

og så videre.

Alle næringene er avhengig av utenlandsk arbeidskraft 

for å imøtekomme den forventede veksten. Den uten-

landske arbeidskraften vil trolig i hovedsak bli impor-

tert fra EØS-området. I de senere årene har vi sett en 

tendens til at arbeidskraft blir rekruttert fra Polen, 

Baltikum, Spania, Portugal og Hellas, og det er mye 

som tyder på at denne trenden vil fortsette. På grunn 

av manglende arbeidskraft i Norge vil olje- og gassnæ-

ringen og mineralnæringen ha behov for utenlandsk 

arbeidskraft i etableringsfasen. Når virksomhetene 

går over i driftsfasen, kan det på sikt bli arbeidsmu-

ligheter for lokal arbeidskraft. Det vil imidlertid hele 

tiden være nødvendig med et innslag av utenlandske 

arbeidere med spesialisert kompetanse, blant annet 

som følge av prosessteknikk og utenlandsk eierskap. 

Når det gjelder reise- og sjømatnæringen vil det være 

sesongvariasjoner, noe som innebærer mer bruk av 

midlertidig arbeidskraft enn i de to nevnte næringene. 

I sjømatnæringen har det i mange år vært vanlig med 

høye andeler av utenlandske arbeidstakere i bedriftene. 

Denne trenden vil trolig fortsette i årene som kommer. 

Trenden i dag tyder på at det i turist- og sjømatnæ-

ringen vil bli få store selskaper framfor mange små 

selskaper. Dette er et resultat av at selskapene ønsker 

å bli mer slagkraftige og konkurransedyktige. I tillegg 

vil befolkningen trolig vil bli mer sentralisert. 

Hva betyr veksten i nordområdene for 
Skatteetaten?
Framskrivningene gir et bilde av hvordan utviklingen 

i nordområdene kan fortone seg frem mot 2040. Utvik-

lingen i de fire næringene vil påvirke hele samfunnsut-

viklingen i nordområdene, og dette vil få ringvirkninger 

for andre næringer i regionen. Det vil blant annet bli 

behov for økt utbygging av ulike velferdsgoder. Skat-

teverket (2013) viser i en studie fra Nord-Sverige at 

når mineralnæringen ekspanderer, så blir det stort 

behov for å bygge ut blant annet infrastruktur, hotell og 

restauranter, offentlige bygg, bolighus, kraftutbygging 

og idrettsanlegg. Dette fører til at mange bedrifter kom-

mer til å etablere seg i utbyggingsfasen i tillegg til de 

som er knyttet til utbygging av de fire næringene. 
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I kjølvannet av den antatte utviklingen kan oppfølgin-

gen av næringene bli krevende for Skatteetaten. Økt 

risiko for skatteunndragelse, svart arbeid, useriøse 

kontrakter og useriøse hoved- og underleverandører er 

noe som kan forekomme i forbindelse med utbyggingen 

av nordområdene.

Internasjonale selskaper etablerer seg i regionen

Som tidligere nevnt er det trolig at veksten i de ulike 

næringene kan bli dominert av internasjonale selska-

per. Petroleums- og mineralindustri er preget av flere 

større internasjonale selskaper som opererer i mange 

land. I Nord-Sverige ser vi at nesten alle selskaper som 

er tilknyttet gruvedriften er utenlandske virksomheter. 

De utenlandske virksomhetene er registrert i blant 

annet Europa, Canada, Afrika, Australia og land som 

ofte blir omtalt som skatteparadis. Skatteverket har 

observert at jo flere underleverandører som er invol-

vert, desto høyere er risikoen for blant annet å bruke 

svart arbeidskraft, ikke oppgi alle inntekter, moms-

unndragelse og feilaktige fradrag for private kostnader 

(Skatteverket 2013). Dersom den samme utviklingen 

fortsetter i nordområdene, vil internasjonale aktører 

etablere seg og tiltrekke seg større internasjonale un-

derleverandører, i tillegg til de lokale leverandørene. 

Dette kan by på utfordringer for Skatteetaten på grunn 

av kompleksiteten i internasjonal beskatning, og fordi 

de store multinasjonale selskapene ofte har en kom-

plisert skattemessig selskapsstruktur. Det kan også 

bli et uoversiktlig marked ettersom det vil bli mange 

hovedentreprenører og underentreprenører. 

Utenlandsk arbeidskraft en nødvendig ressurs i nordområdene

Vi har tidligere nevnt at nordområdene er avhengig av 

utenlandsk arbeidskraft for å oppnå den forventede vek-

sten i de fire næringene. I Kiruna, Sverige, har de sett 

en endring i arbeidsmønsteret i mineralnæringen. Her 

har underentreprenørene i gruveselskapene en ”fly-in-

fly-out” praksis. Dette innebærer pendling av arbeidere 

fra andre land, som Polen, Slovakia og Baltikum som 

kommer med fly, buss eller tog for å arbeide ukesskift 

i gruvene (Skatteverket 2013). Denne praksisen åpner 

for nye problemstillinger for Skatteverket, og det er 

nærliggende å anta at også aktørene i nordområdene vil 

bruke denne praksisen, først og fremst i petroleums- og 

mineralnæringen.

Særlig petroleums- og mineralnæringen er preget av 

ulike faser i etableringen av virksomheten. Det er spesi-

elt i utbyggingsfasen det er størst risiko for at aktørene 

ikke følger gjeldende lover og regler. I denne fasen vil 

mange små- og mellomstore bedrifter etablere seg i 

regionen. Disse bedriftene vil ha behov for utenlandsk 

arbeidskraft. I de siste årene har vi sett en tendens i 

byggebransjen at flere store entreprenører bruker uten-

landsk arbeidskraft fra Baltikum og Polen. 

Flere fiktive faktureringsnettverk i nord?

Fiktiv fakturering har utviklet seg fra å være enkeltstå-

ende tilfeller til å bli nettverk som har satt økonomisk 

kriminalitet i system. Skatteetaten har fokus på å 

bekjempe denne typen alvorlig økonomisk kriminalitet. 

Det som kort kjennetegner et fiktivt faktureringsnett-

verk er at det er en hovedaktør eller oppdragsgiver som 

benytter underleverandører som igjen bruker andre 

underleverandører. Det siste leddet i kjeden er et tomt 

stråselskap som hvitvasker skatte- og avgiftsunndra-

gelser i leddene over ved å utstede fiktive fakturaer. 

Det er særlig i bygge-, maler-, og renholdsbransjen 

dette er utbredt, og dette innebærer at bedriftene 

unndrar inntekts- og personskatt, merverdiavgift og 

arbeidsgiveravgift.

Skatteetaten har i de siste årene avdekket fiktive fak-

turaer for i underkant av 900 millioner kroner. Til Avisa 

Nordland, den 12. november 2013, uttalte spesialrevisor 

Christian Pedersen i Skattekrim i Skatt nord at ”bruk 

av fiktive fakturaer er nært knyttet til aktører som be-

nytter sosial dumping og misbruker personers identitet. 

Det er ofte større organiserte nettverk og aktører med 

utenlandsk opprinnelse som er involvert”.

Fiktive faktureringsnettverk har blitt utbredt i Oslo 
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og Akershus de siste 4–5 årene, og det vil være nær-

liggende å anta at denne type virksomhet vil spre seg 

nordover. Det er særlig i utbyggingsfasen at dette vil 

være en aktuell problemstilling. Det å jobbe med slike 

saker, der selskapene er organisert som nettverk hvor 

skatte- og avgiftskriminalitet er satt i system, er svært 

ressurskrevende og krever høy kompetanse. 

Manglende tilstedeværelse fra Skatteetaten kan være en risiko

I de siste årene har Skatteetaten valgt å rasjonali-

sere og sentralisere skattekontorene. Når selskaper er 

i etableringsfasen, er det viktig at Skatteetaten er til 

stede. Sverige har den samme skattekontorstrukturen 

som Norge. Skatteverket viser at det er viktig å være 

til stede til tross for store avstander i Nord-Sverige 

(Skatteverket 2013). Skatteetaten må derfor sikres 

økonomiske rammer som gir mulighet for oppfølging og 

kontroll på steder som ligger langt fra skattekontorene.

Noen avsluttende betraktninger

I denne artikkelen har vi gjort rede for et mulig, men 

realistisk hendelsesforløp i nordområdene, gitt at tren-

dene vi ser i dag vedvarer. Det er selvfølgelig mange 

faktorer som kan påvirke denne utviklingen, og om 

den vil skje i like raskt tempo som skissert. Faktorer 

som kan påvirke utviklingen er politiske rammevilkår, 

internasjonale klimaavtaler, pris, etterspørsel, produk-

sjonskostnader, lønnsomhet og teknologisk utvikling. 

I tillegg kan det være usikkerhet knyttet til mulighetene 

for å få nødvendige konsesjoner og om det er produk-

sjonsteknisk mulig å få til økonomisk lønnsom drift. Det 

er også en prinsipiell debatt i Norge om den fremtidige 

petroleumsnæringen har negativ innvirkning på sjø-

matnæringen. Denne debatten vil være sentral i mange 

år framover.

Skatt nord har innledet et samarbeidsprosjekt, ”Nord-

kalottsamarbeidet”, med Skatteverket i Sverige der 

man utveksler erfaringer og analyser om utviklingen i 

nordområdene. Det å jobbe på denne måten, der man 

analyserer hva som kan komme til å skje i en region, er 

til dels en ny måte å arbeide på i Skatteetaten. 
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I 2012 gjennomførte Skatteetaten 20 800 

oppgavekontroller. Det betyr at om lag 1,5 

prosent av alle omsetningsoppgavene ble 

kontrollert. Det er derfor viktig å trekke ut de 

riktige oppgavene til kontroll.

Skatteetaten utvikler nå en ny modell som skal 

hjelpe kontrollørene i etaten med å velge ut 

kontrollverdige oppgaver – det vi si oppgaver 

med stor sannsynlighet for feil. Høsten 2011 

ble det gjennomført en pilot basert på den nye 

modellen. Resultatene fra denne piloten var 

såpass lovende at modellutviklingen fortsatte, 

og det ble gjennomført en ny pilot høsten 2013. 

Kontroll av omsetningsoppgaver  
– ny modell kan gi bedre utvelgelse

Tormod Reiersen, 
Skattedirektoratet 

Per Arne Paulsen, 
Skattedirektoratet

Anders Berset, 
Skattedirektoratet
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Alle merverdiavgiftspliktige næringsdrivende må 

rapportere inn omsetning, utgående og inngående 

merverdiavgift (MVA) til Skatteetaten. Dette skjer ved 

å levere omsetningsoppgaver til fastsatte tidspunkter. 

Omsetningsoppgaven skal bygge på regnskap og vise 

hvor mye MVA virksomheten er skyldig eller har krav 

på å få tilbakebetalt. De fleste virksomheter leverer 

omsetningsoppgaver seks ganger i året. 

Skatteetaten mottar hvert år over 1,5 millioner omset-

ningsoppgaver. Ut i fra dette skal virksomhetene betale 

inn om lag 200 milliarder kroner i MVA og få tilbakebe-

talt om lag 100 milliarder kroner. Netto MVA-proveny 

blir da omtrent 100 milliarder kroner. I tillegg krever 

Tollvesenet inn vel 100 milliarder kroner i MVA knyttet 

til innførsel av varer til Norge.

Merverdiavgiftens provenymessige betydning tilsier at 

det er svært viktig at næringslivet leverer riktige og 

fullstendige oppgaver. Skatteetatens kontroll av omset-

ningsoppgaver er derfor av stor betydning, både av hen-

syn til den enkelte virksomhet og for å sikre nødvendig 

legitimitet til MVA-systemet. 

I denne artikkelen fokuserer vi på materiell oppga-

vekontroll og utvikling av en såkalt prediktiv modell. 

Materiell oppgavekontroll er en begrenset kontroll av 

virksomhetens regnskap og bilag sammenliknet med 

omsetningsoppgaven som er sendt inn. Den prediktive 

modellen bruker informasjon fra tidligere kontroller, 

kjennetegn ved omsetningsoppgaven og virksomhe-

ten til å forutsi sannsynligheten for feil i innleverte 

oppgaver. 

20 800 gjennomførte oppgavekontroller i 2012

Oppgavekontrollene som ble gjennomført i 2012, re-

sulterte i en økning i MVA-provenyet på 1,1 milliarder 

kroner. Av provenyøkningen på 1,1 milliarder kroner, 

ble vel 400 millioner kroner avdekket på oppgavekon-

troller der feilbeløpene var mellom 0 og 500 000 kroner. 

Gjennomsnittlig feil på disse oppgavene var i overkant 

av 20 000 kroner.

70–80 prosent av omsetningsoppgavene som blir levert 

inn, er betalingsoppgaver. Det vil si at virksomheten må 

betale inn merverdiavgift til staten. Om lag 20 prosent 

av oppgavene er tilgodeoppgaver som resulterer i en 

utbetaling fra staten. Det kommer også inn omsetnings-

oppgaver hvor virksomheten verken skal betale eller 

har penger til gode. 

Hovedtyngden av oppgavekontrollene i dag retter seg 

mot tilgodeoppgaver. Penger til gode oppstår fordi virk-

somhetene har krav på fradrag for inngående merverdi-

avgift på varer og tjenester til bruk i den avgiftspliktige 

virksomheten. Dersom den inngående avgiften er større 

enn den utgående avgiften, som er oppkrevd avgift ved 

salg av varer og tjenester, får virksomheten avgift til 

gode. 

Mange kontrollutslag uten at oppgavene er 
kontrollverdige
I MVA-systemet er det utarbeidet en rekke dynamiske 

filtre som hjelper til med å velge ut oppgaver til kontroll. 

Noen dynamiske filtre setter Skattedirektoratet sentralt 

og gjelder for hele landet, mens andre settes i de enkelte 

skatteregionene og gjelder kun regionalt. Grovt anslått 

baserer om lag halvparten av oppgavekontrollene seg 

på dynamiske filtre. Disse filtrene foreslår en nærmere 

vurdering av omsetningsoppgaver som oppfyller visse 

forhåndsdefinerte egenskaper. I filteret kan det også 

ligge en sammenlikning med tidligere oppgavehistorikk 

for den aktuelle virksomheten. De dynamiske filtrene 

etaten bruker i dag, gir utslag på langt flere oppgaver 

enn det er hensiktsmessig å kontrollere. Kontrollørenes 

egne risikovurderinger er derfor avgjørende for endelig 

kontrollutvelgelse. Dynamiske filtre er imidlertid en 

viktig støtte for de manuelle vurderingene. I figur 1 gir 

vi et eksempel som viser omfanget av et filterutslag:
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Figur 1: En illustrasjon av hvordan kontrollutvelgelsen kan 
fungere 

1 123 virksomheter
oppfyller betingelsen

2. termin 2011.
Hvem skal jeg velge?

40 ble kontrollert 
i 2. termin 2011.

?

Prediktive modeller kan forbedre utvalgs-
kriteriene for kontroll
Prediktive modeller brukes i dag innenfor mange områ-

der og gir beslutningsstøtte blant annet innenfor finans, 

forsikring, helse og varehandel. Innen finans benytter 

man blant annet prediktive modeller til å vurdere om 

du skal få lån. Skatteadministrasjoner rundt om i ver-

den tar nå i økende grad i bruk slike modeller for å øke 

effektivitet og måloppnåelse. Skatteetaten i Norge har 

så langt brukt metodikken innenfor innkreving av rest-

skatt, der erfaringene er svært gode. Det foregår også 

forsøk med prediktive modeller for å forutsi manglende 

levering av omsetningsoppgaver (Analysenytt 2/2013).

Prediktiv modellering omfatter teknikker fra statistikk, 

datamining og spillteori. Disse teknikkene analyserer 

historiske data for å lage antagelser om fremtidige hen-

delser. Modellene sammenstiller relasjoner mellom en 

mengde faktorer, slik at man kan vurdere risiko eller 

potensiale i en gitt situasjon.

Prediktiv modell for oppgavekontroll

Prediktive modeller benytter altså historiske kjenne-

tegn til å forutsi forhold ved fremtiden. Innenfor oppga-

vekontrollen ser vi på kjennetegn ved virksomhetene, 

personer bak virksomhetene og virksomhetenes oppga-

ver, både der det var treff i oppgavekontrollen og der det 

ikke var treff. Datagrunnlaget baserer seg blant annet 

på informasjon fra kontroller gjennomført de siste fem 

årene. Kjennetegnene er hentet fra kilder Skatteetaten 

har tilgang til. Dette er blant annet: 

• MVA-systemet

• Skatteregnskap

• Likningssystemet

• Grunnlagsdata 

• Brønnøysundregistrene

Gjennom et slikt bredt datagrunnlag har vi undersøkt 

hvilke kjennetegn som er best egnet til å forutsi risiko 

for feil i MVA-oppgavene. 

En prediktiv modell skal på en bedre måtte plukke ut 

de virksomhetene hvor det er risiko for feil, og i minst 

mulig grad sette fokus på de som leverer korrekte opp-

gaver. Effekter av en god prediktiv modell vil da være:

• økt treffprosent for oppgavekontroller

• økt proveny fra oppgavekontroller

• redusert ressursbruk på manuelt utvelgelsesarbeid

Modellen rangerer oppgavene etter sannsynlighet for feil

Modellen rangerer oppgavene etter hvor stor sannsyn-

lighet det er for feil, og angir scoreverdi mellom 0 og 1, 

der 1 angir stor sannsynlighet for feil og 0 angir liten 

sannsynlighet for feil. I figur 2 har vi vist fordelingen 

av score på oppgaver som kom inn i september 2012. 

Figuren viser at de aller fleste oppgavene har score 

mellom 0,2 og 0,7. Det er kun noen ganske få som har 

score under 0,1. Ettersom etaten kontrollerer om lag 1,5 

prosent av alle innkomne omsetningsoppgaver, er det 

derfor mest aktuelt å plukke ut oppgaver for kontroll 

der scoren er over 0,9.

Dersom vi ser nærmere på oppgavene med score på 

minst 0,9, ser vi at om lag 60 prosent av disse er beta-

lingsoppgaver. Modellen foreslår dermed å kontrollere 

en større andel betalingsoppgaver enn det som gjen-

nomføres i den løpende oppgavebehandlingen i dag, 

hvor vi i hovedsak kontrollerer tilgodeoppgaver.
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Lovende modell – høyere score gir høyere 
treffprosent

For å få en indikasjon på hvor godt modellen vår klarer 

å rangere oppgavene etter sannsynlighet for feil, har 

vi sett på treffprosenter for gjennomførte kontroller 

på oppgaver innkommet høsten 2012 opp mot scoren 

på oppgaven. Av søylen helt til høyre i figur 3 ser vi at 

Skatteetaten i alt avdekket feil på minst 3000 kroner i 

nær 30 prosent av de kontrollerte oppgavene. Figuren 

viser at treffprosenten er stigende fra en score på om 

lag 0,7. For oppgaver i det mest aktuelle intervallet for 

kontroll, fra 0,9 og oppover, er treffprosenten betydelig 

høyere enn for andre oppgaver. Dette gjelder også når vi 

måler treff definert som feil over 40 000 kroner. Figuren 

gir dermed indikasjoner på at prediktive modeller kan 

bidra til høyere treff i oppgavekontrollen.

Det er også verdt å nevne at kontrollerte oppgaver i 

gjennomsnitt har betydelig høyere score enn andre opp-

gaver. Dette viser at saksbehandlerne også i dag gjør 

vurderinger som bidrar til klart høyere treff enn det et 

tilfeldig utvalg ville gi. 

Testene som er gjennomført i forbindelse med modelle-

ringsarbeidet, tilsier at en prediktiv modell kan hjelpe 

etaten å plukke ut mer kontrollverdige omsetningsopp-

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

0 inntil 0,1 0,1 inntil 
0,2 

0,2 inntil 
0,3 

0,3 inntil 
0,4 

0,4 inntil 
0,5 

0,5 inntil 
0,6 

0,6 inntil 
0,7 

0,7 inntil 
0,8 

0,8 inntil 
0,9 

0,9-1 

Score

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

0,1 inntil 
0,2 

0,2 inntil 
0,3 

0,3 inntil 
0,4 

0,4 inntil 
0,5 

0,5 inntil 
0,6 

0,6 inntil 
0,7 

0,7 inntil 
0,8 

0,8 inntil 
0,9 

0,9-1 I alt 

Prosent treff over 3000 kroner Prosent treff over 40000 kroner 

Score

Figur 2: Oppgaver innkommet i september 2012. Andel i prosent fordelt etter score

Figur 3: Treffprosenter for oppgaver innkommet høsten 2012, og der det er gjennomført oppgavekontroll. Fordelt på score 
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gaver. Før modellen kan tas i bruk over hele landet, 

må vi imidlertid teste om den også gir gode resultater 

i praksis.

Utfordringer som følge av datagrunnlaget

Avvik mellom modell og praksis kan eksempelvis skyl-

des utfordringer i datagrunnlaget vi har basert model-

len på. Vi har benyttet alle kontrollerte omsetningsopp-

gaver i perioden 2008–2011 og vurdert kjennetegn som 

sier noe om treff og ikke treff. Dette betyr at vi benytter 

et datagrunnlag der saksbehandlerne allerede har 

vurdert risikoen for feil i oppgavene. Oppgavene vi har 

bygget modellen på, er dermed ikke representative for 

alle omsetningsoppgaver.

Lovende pilot høsten 2011

Høsten 2011 gjennomførte vi den første piloten for ut-

velgelse av oppgavekontroller ved hjelp av en prediktiv 

modell. Tre regioner gjennomførte til sammen om lag  

1 000 oppgavekontroller basert på en slik utvalgsmeto-

dikk. I den første piloten valgte vi av tekniske årsaker 

å la score fra foregående oppgave være avgjørende for 

utvelgelsen. Dette betyr at utvelgelsen til kontroll base-

rer seg på opplysninger fra terminen før, og ikke selve 

oppgaven som skal kontrolleres. 

Treffprosenten i den første piloten ble omtrent i tråd 

med resultatene fra øvrige oppgavekontroller som er 

basert på dagens filtersetting. Vi valgte derfor å fort-

sette modellutviklingen, men nå basert på at vi scorer 

den oppgaven som er aktuell for kontroll.

Ny pilot høsten 2013

For å teste en modell basert på ferske data fra omset-

ningsoppgavene gjennomførte vi en ny pilot i to regioner 

høsten 2013. Vi valgte å dele denne piloten i to faser. I 

den første fasen skulle saksbehandlerne kontrollere alle 

oppgaver som ble plukket ut til kontroll, med mindre 

helt spesielle grunner forelå. Dette gir en uttesting av 

selve modellen. I andre del av piloten stod saksbehand-

lerne friere til å velge bort kandidater som modellen 

har gitt høy risikoscore, men som saksbehandlerne 

vurderte som lite kontrollverdige. På denne måten får 

vi testet ut om en kombinasjon av saksbehandlernes 

kunnskap og modellutvalg vil gi bedre treff enn dagens 

oppgavekontroller. Til sammen gjennomførte regionene 

om lag 1 500 oppgavekontroller basert på modellen. 

Resultater fra denne piloten vil trolig være klare i løpet 

av i 1. halvår 2014.

Flere måter å bruke resultatene fra den predik-
tive modellen
Det er flere ulike måter å sette den prediktive modellen 

i endelig produksjon på. Man kan tenke seg at endelig 

løsning vil innebære ett eller flere av punktene:

• En andel av oppgavekontrollene kan basere seg kun 

på modellutvalg. Dette vil være nyttig for evaluering 

av modellen.

• En andel av oppgavekontrollene kan basere seg på 

modellutvalg i kombinasjon med saksbehandlernes 

kunnskaper. De har da anledning til å velge bort 

oppgaver de ikke mener er kontrollverdige.

• En andel av oppgavekontrollene kan være tilfeldige 

kontroller. Dette vil være nyttig for videreutvikling 

og evaluering av modellen.

• Saksbehandlere kan fortsatt plukke ut oppgaver til 

kontroll basert på tips og liknende.

Score kan inngå i de dynamiske filtrene

Scoren kan inngå som filter på lik linje med dagens 

dynamiske filtre. Det blir dermed mulig å bruke score 

som ett av flere kriterier for kontrollutvalg. Vi kan 

også utvikle filtre for ikke å kontrollere oppgaver 

med lav score. Det siste alternativet kan bidra til at 

kontrollutslagene fra dagens dynamiske filtre blir 

færre, og at det manuelle utvalgsarbeidet blir mindre. 

 

Veien videre vil avhenge av resultatene fra piloten høs-

ten 2013. 
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Bruk av score krever tilrettelegging i datasystemene

For å sette prediktive modeller i produksjon kreves 

en stor grad av automatisering og tilrettelegging av 

scoringstall i datasystemene. Skatteetaten ser at slike 

analysemodeller kan ha et bredt bruksområde, og er 

derfor i gang med, eller vurderer flere, piloter basert på 

prediktive modeller. 

Det er etablert et eget prosjekt som skal utrede 

hvordan Skatteetaten kan utnytte prediktive model-

ler, og hvordan dette skal tilrettelegges i etatens 

IT-løsningsarkitektur.

Prosjektet har i tillegg som mål å utvikle, implementere 

og evaluere en pilotløsning for prediktive modeller – fra 

datauttrekk og tilrettelegging for scoring, til mottak og 

utnyttelse av scoringsdata i fagsystemene. Etter planen 

skal prosjektet være ferdigstilt høsten 2014. 

Referanse
Skatteetatens Analysenytt 2/2013: ”Nye modeller gir mer 
effektiv skjønnsbehandling”, Skatteetaten, Oslo.
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Skatteamnestiordningen: En empirisk 
analyse av hvordan medieoppslag påvirker 
innrapporteringen av skjulte inntekter og 
formuer til Skatteetaten 
av Ingebjørg Midtbø Myking og Ingrid Myrset Hatlebakk, 
Master i økonomi og administrasjon, NHH 

Skatteunndragelse straffes normalt med tilleggsskatt 

på opptil 60 prosent, men Skatteetaten tilbyr amnesti 

for personer som frivillig retter ligningen før de avsløres. 

Siden 2007 har 900 personer bedt om skatteamnesti. 

Disse personene har til sammen meldt inn formuer til 

en verdi av 28 milliarder kroner, inntekter på 1,2 milli-

arder kroner og arv verdt 37 millioner kroner. Flertallet 

av de som benytter seg av skatteamnestiet er personlige 

skatteytere med skjulte inntekter og formuer i utlandet. 

Vi har analysert hvilken effekt ulike relevante medi-

eoppslag har på innrapporteringen av skjulte beløp til 

Skatteetaten for perioden januar 2007 til april 2012. 

Resultatene viser at et medieoppslag med like mange 

lesere som Aftenposten øker antallet innrapporteringer 

i inneværende uke med omkring 2,7 %. Videre finner vi 

at innrapporteringene uken etter øker med omkring 4 

%. I en gjennomsnittlig uke rapporterer tre personer inn 

skjulte formuer og inntekter til en verdi av til sammen 

28,3 millioner kroner. En artikkel i en avis på størrelse 

med Aftenposten øker altså innrapporteringene til Skat-

teetaten med i overkant av 760 000 kroner inneværende 

uke, og over 1,1 millioner kroner uken etter. Vi har også 

gruppert medieoppslagene etter innhold for å få innsikt 

i hvilke type oppslag som har størst effekt. Analysen gir 

Skatteetaten og øvrige myndigheter ny informasjon om 

i hvilken grad det bør deles informasjon med mediene, 

og hva slags informasjon som bør deles.

International corporations and profit shifting 
in Norway under the post 2006 tax regime
by Bjarte Waardal, MSc in Business Administration and 
Economics, Spring 2013, NHH

Previous studies have found clear differences in pro-

fitability between Norwegian and multinational firms 

operating in Norway under the dual income tax systems 

prior to 2006. Corporations that only operate in Norway 

are found to be the most profitable and this suggest 

profit shifting behavior by international firms. One 

problem with these studies is that none of them account 

for the fact that in some circumstances, it is preferable 

for owners who are employed in their own corporation 

to receive labor compensation as dividends rather than 

wages. This will inflate their measured profitability. I 

try to control for this in my empirical analysis of data 

between 2006 and 2011. I find that profitability in 

corporations where the chairman of the board also is 

the CEO is higher, all else equal, but I still find a lower 

profitability in foreign controlled firms. Surprisingly, 

I find no differences in profitability between domestic 

Norwegian and Norwegian multinational corporations.

Den norske formuesskatten: En analyse av 
skattens virkninger på små og mellomstore 
bedrifter
av Mari Sakkestad og Kristina Kjetland Skarsgaard, Master 
i økonomisk styring og finansiell økonomi, NHH

Formuesskatten er et omdiskutert tema, med mange 

ulike aspekter. Et sentralt argument mot formuesskat-

ten har vært at den tapper bedrifter for kapital. Det 

påstås at eierne må hente ut ekstra utbytte for å betale 

skatten og at dette i mange tilfeller fører til likvidi-

tetsutfordringer. Vi har gjennomført en studie av over 

70 000 små og mellomstore norske bedrifter og deres 

hovedeiere. Vår studie viser at formuesskatten er en 

treffsikker skatt og at eiernes formuesskatt ikke skaper 

problemer for bedriftene. Bedrifter der hovedeier beta-

ler formuesskatt er vesentlig mer solide og har bedre 

likviditet enn bedrifter hvor hovedeier ikke betaler for-

muesskatt. Vi finner dermed ikke grunnlag for å påstå 

at formuesskatten tapper bedriftene for kapital på en 

måte som hemmer verdiskapingen i norsk næringsliv.
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Depletion of Non-renewable Energy Sources 
and Environmental Taxation 
av Krastina Georgieva-Ilkova, MSc in Economics and 
Business Administration, NHH,

The need to limit consumption of fossil fuels is determi-

ned by evaluating three factors in the global economy: 

population size, fossil fuel stocks and pollution emitted 

from fossil fuels. A corrective tax is seen as a possible 

solution for decision makers. Optimal control theory is 

used to analyze a dynamic model that aims to correct 

for the exhaustion of non-renewable energy sources 

combined with stock externality. The time horizon used 

is divided in two periods: one with extraction of fossil 

fuels and one when the economy has switched to an al-

ternative technology. The thesis describes possible ways 

to influence the consumption of fossil fuels and decrease 

pollution at the same time. An optimal corrective tax 

is estimated. The model suggests that the optimal tax 

should be approximately 28 % of the optimal price per 

unit of fossil fuel in the first period. It decreases slowly 

over time to about 20 % after 28 years. At that time the 

economy switches to an alternative technology. Without 

any corrective tax, the model suggests the economy will 

take 205 years before switching to a backstop technology.

Betydning av skatt for omdisponering av kapi-
tal – Om internprising av kortsiktige kreditter
av Rong-Ju Isabella Lu, Master i økonomi og administrasjon 
med hovedprofil i økonomisk styring, NHH

«Leading and lagging» er et teoretisk fenomen som har 

blitt beskrevet i Alan Shapiro sin lærebok «Multinatio-

nal Financial Management». Det er blitt gjort svært lite 

forskning på dette området. Teorien tilsier at man har 

insentiver til å omdisponere kapital mellom konsernin-

terne selskaper på tvers av landegrenser på grunn av 

skatteforskjellene, og dermed oppnå en skattefordel. 

Dette kan enten gjøres ved at man endrer på internpri-

sen eller at man endrer på kredittvilkårene for konser-

ninterne handler. Dette vil i så fall være en indirekte 

måte å unngå skatt på, eller å bruke skatteforskjeller 

til sin fordel, samtidig som det kan være vanskelig 

for skattemyndighetene å oppdage slike metoder for 

skatteunngåelse. 

Er skattepreferanser et egoistisk eller et  
moralsk hensyn?
av Ingvild Kristine Paulsen og Anne-Mari Bratholt, Master i 
økonomi og administrasjon, NHH

En forståelse av personlige preferanser og holdninger 

er nødvendig for å kunne designe et inntektsskattesys-

tem som folk finner rettferdig. Vi har, ved hjelp av et 

økonomisk eksperiment, undersøkt hvordan egoisme, 

risikoaversjon og preferanser for likhet og effektivitet 

henger sammen med preferanser for omfordeling i form 

av progressiv beskatning. Resultatene våre indikerer 

at både risikoaversjon og en preferanse for effektivitet 

samsvarer med et ønske om omfordeling, mens egoisme 

ikke er relevant. Dette kan synes overraskende, men 

graden av egoisme påvirker derimot sammenhengen 

mellom de andre variablene: Når graden av egoisme 

øker, blir både risikoaversjon og effektivitetshensyn 

mindre viktige for omfordelingspreferanser. Skattepre-

feranser er dermed samlet sett en vurdering av både 

egoistiske og moralske hensyn.

Omfanget av skyggeøkonomien: En oversikt 
over litteratur og metoder
av Hanne Rogde og Stina Rasmussen, Master i økonomi og 
administrasjon, NHH

I oppgaven oppsummerer vi en del av litteraturen om 

svart økonomi og presenterer funn, samt drøfter styrker 

og svakheter knyttet til metodene som blir benyttet. 

Resultatene som gjentar seg i flere av studiene er at 

oppdagelsesrisiko har negativ effekt på unndragelser, 

mens strafferate har liten eller ingen effekt. Vi ser 

også at de som er selvstendig næringsdrivende oftere 

er aktive i skyggeøkonomien enn andre. Når det kom-

mer til skatterate er funnene i de ulike studiene veldig 

ulike og noen finner at denne ikke har noen effekt på 

unndragelser, mens andre finner en klar sammenheng. 
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En stor del av litteraturen estimerer også omfanget av 

skyggeøkonomien, men disse anslagene er vanskelige å 

sammenstille ettersom de gjelder for ulike land og er 

basert på ulike tidsperioder.

Skattereformen 2006 - Empiriske analyser av 
arbitrasjer i overgangsvinduet og implikasjoner 
for agentproblematikk i norske selskaper
av Knut Marius Steen og Pål Gunnar Tenstrand Willumsen, 
Master i økonomi og administrasjon,NHH

Skattereformen i 2006 gjeninnførte beskatning av ut-

bytte. Beskatning av utbytte vil i følge finansteori med-

føre økte agentproblemer i norske selskap i form av at 

styret får en mindre del av selskapets profitt og dermed 

får mindre insentiv til å påse at ledelsen maksimerer 

selskapets profitt. Vi finner at norske selskaper har 

tilpasset seg skatteøkningen gjennom å holde tilbake 

overskudd. Finansiell teori tilsier at dette tilbakeholdte 

overskuddet ikke bare skaper agentproblemer, men 

også blir investert i mindre lønnsomme prosjekter. 

Skattereformen i 2006 ga selskapene store muligheter 

for å tilpasse seg de nye reglene i forkant. Det synes 

som om selskapene benyttet disse mulighetene. I tråd 

med agentteori finner vi at økt eierspredning medfører 

at selskapene i mindre grad tilpasser seg skatterefor-

men, og vi regner dette som en indikasjon på større 

agentproblemer i disse bedriftene.
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