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Denne utgaven av Analyse-
nytt oppfordrer jeg alle til å 
lese ekstra godt. Spesielt 
viktig er det for oss å vite i 
hvilken grad både informa-
sjon og kontroll virker! Det er 

oppgaver vi gjør daglig, uten at vi helt sikkert 
har visst hvordan de slår ut. I Analysenytt 
kommer vi litt nærmere svaret, samtidig som vi 
holder på med flere analyser som skal gi oss et 
enda mer komplett bilde. 

Skatteetaten er opptatt av stadig å forbedre 
sin kommunikasjon med skattyterne. Under-
søkelser som ser på effekten av ulike typer 
brev er derfor en naturlig del av vårt arbeid, og 
resultatene fra slike studier har stor nytteverdi 
for oss. Det å motta et informasjonsbrev, og 
detaljene i hvordan brevet utformes, har stor 
effekt på hva skattytere rapporterer inn. Det er 
åpenbart også relevant hva vi informerer om, 
for eksempel om vi har mottatt ny informasjon 
fra en tredjepart. 

I undersøkelsen vi har gjort sammen med 
Norges Handelshøyskole, fant vi også at et 
moralsk budskap hadde en klar effekt. Det er 
spennende fordi det viser at skattytere ser det 
som moralsk riktig å betale skatt, og at vi på 
den måten får mer penger til velferd uten å 
gjennomføre ressurskrevende kontroller: Vi får 
inn flere skattepenger ved å jobbe smartere. 

Lykke til med å bruke undersøkelsene i plan-
leggingen og gjennomføringen av oppgavene 
våre!

Øivind Strømme

Direktør Regionavdelingen

 Skattedirektoratet

To av artiklene i denne utgaven av 
Analysenytt har spesiell interesse 
for oss i Kontroll og rettsanven-
delse. Artikkelen om effekter av 
kontroll innen serveringsbransjen 
er nyttig på to forskjellige måter. 
Først og fremst   formidler den 

konkrete resultater som forteller i hvilken grad 
kontroll virker og hvilke virksomheter som påvirkes 
mest.  I tillegg beskriver artikkelen generelt noen av 
utfordringene knyttet til effektmålinger (med fyldige 
referanser), og hvordan vi kan håndtere disse. Dette 
er meget interessant og bidrar til  forståelse for hva 
som må til  for å gjennomføre slike målinger på en 
måte som gir pålitelige resultater. 

Artikkelen om hvilke bransjer som har kontrollver-
dige virksomheter beskriver en metode for å finne 
hvor stor andel kontrollverdige virksomheter det er i 
ulike bransjer, blant annet med bruk av undersøkel-
seskontroller. Kontrollutvelgelsesarbeid er metodisk 
krevende og ressurskrevende, og bidrag til å effekti-
visere dette har derfor stor nytte.  

Generelt mener jeg at Analysenytt er i ferd med 
å etablere seg som en viktig bidragsyter til faglig 
utvikling i etaten. En god miks av praktisk orienterte 
artikler, konkrete analyseresultater og formidling 
av interessant fagstoff/forskningsresultater fra 
eksterne kilder får meg til å tenke ”utenfor boksen” 
og finne nye innfallsvinkler.

Karl Olav Valen 

Avdelingsdirektør 

Kontroll og rettsanvendelse

Skatt sør
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Å påvirke andres adferd er 
ingen enkel sak. Det som 
påvirker min adferd trenger 
ikke å ha innvirkning på din. Og 
på seg selv kjenner man, som 
kjent, ingen andre.  

Kontroll er et velbrukt redskap i etatens verktøy-
kasse, og i artikkelen Kontanter på avveie – effek-
ter av kontroll innen serveringsbransjen, kan vi 
lese at kontrollmetoden virker, men at den har ulik 
effekt på virksomhetenes etterlevelse. Hvorfor 
påvirkes visse typer virksomheters adferd mer 
enn andres?  

Hvorfor – og er det det preventive elementet 
eller det veiledende elementet i en kontroll som 
har størst effekt?   Finner vi svaret på dette vil 
vi også kunne skreddersy virkemiddelbruken til 
den enkelte type virksomhet og velge det tilta-
ket som gir størst mulig effekt med minst mulig 
ressursbruk.

Forsinket oppgaveinnlevering   betyr mye ”unød-
vendig” ressursbruk. I artikkelen ”Hvorfor leverer 
skattytere med regnskapsfører oppgavene for 
sent?” diskuteres årsakene til treg levering, og 
våre tradisjonelle oppfatninger blir til dels utfor-
dret. Også her vil økt kunnskap om de baken-
forliggende årsakene sette oss i bedre stand til 
å skrive ut rett medisin og påvirke skattyternes 
adferd i ønsket retning.

Artiklene gir nyttig kunnskap, og ikke minst inspi-
rasjon til å høste enda mer kunnskap til bruk i 
etterlevelsesarbeidet. God lesning!

Rune Langsø Johansen

Fungerende direktør

Skatt Midt-Norge

For den enkelte skattyter, 
samfunnet og Skatteetaten er 
det viktig med fastsetting og 
betaling av riktig skatt. Denne 
utgaven av Analysenytt viser at 
både virkemidlene informasjon 
og kontroller som avdekker feil, 

fører til økt etterlevelse.  

Som skatteetat må vi bruke den kunnskapen 
analysene gir til å prioritere og innrette arbeidet 
vårt mest mulig effektivt. Vi kan  bli bedre på å se 
bruk av virkemidler i sammenheng.  Greier vi det, 
kan vi med små grep, som for eksempel målrettet 
informasjon til utvalgte målgrupper, øke korrekt 
innrapportering til etaten, slik at vi i enda større 
grad kan rette kontrollinnsatsen mot alvorlig 
skatte- og avgiftskriminalitet. 

Analyser gir oss god beslutningsstøtte i et strate-
gisk perspektiv og ved valg av virkemiddel i den 
enkelte sak. De gjør det mulig for oss i Skatteeta-
ten å jobbe enda mer effektivt og målrettet for å 
sikre riktig skatt til rett tid.  

Jeg har lest alle Analysenytt som har kommet ut 
siden 2011 med  stor interesse. Med en gang det 
kommer en ny utgave legger jeg det i veska, og 
bruker togturen til og fra jobb til å lese. Artiklene 
har vært med å gi meg ny kunnskap, så en ting 
er jeg sikker på,  jeg kommer til å fortsette å lese 
Analysenytt.

Stine Olsen

Seksjonssjef Innsats 

Regionavdelingen

Skattedirektoratet



Serveringsbransjen karakteriseres som en kontan-
tintensiv bransje, ettersom flere av kundene 
betaler kjøpene sine med kontanter. Kontantkjøp 
kan gi virksomhetene muligheter og insentiver til 
å holde deler av inntektene utenfor regnskapet, 
for på denne måten å unndra skatt og avgift. Fra 
2010 til 2014 har Skatteetaten hatt en satsing mot 
serveringsbransjen hvor det har blitt gjennomført 
kontroller for å øke etterlevelsen blant virksomhe-
tene. Etterlevelse er i Skatteetaten definert som 
å være registrert i pliktige registre, levere riktige 
opplysninger til rett tid og betale til rett tid. Vi har 
undersøkt om kontrollene som ble gjennomført i 
kontanthandelsatsingen i perioden 2010–2011 har 
ført til effekter på etterlevelsen. Vi har fokusert på 
kontroller hvor det ble avdekket feil, og undersøkt 
om effektene av kontroll varierer avhengig av hvilke 
typer virksomheter som blir kontrollert. 

Direkte og indirekte effekter av kontroll

Kontroll antas å ha direkte effekter på etterlevel-
sen, ved at virksomheter som tidligere har unndratt 
skatt og avgift, i større grad rapporterer inn 
korrekte opplysninger etter å ha blitt kontrollert. 
Det er forventet at kontroll vil føre til en økning i 
både innrapporterte inntekter og kostnader. Anta-
kelsen er at virksomheter som unndrar vil holde 

Kontroll av virksomheter er et av Skatteetatens 

viktigste virkemidler mot unndragelse av skatt 

og avgift. Likevel har få studier undersøkt om 

kontroll har effekt på virksomheters etterlevelse. 

Analyser vi har gjort i forbindelse med kontant-

handelsatsingen i Skatteetaten, viser at kontrol-

lerte virksomheter rapporterer 30 prosent høyere 

lønnskostnader og arbeidsgiveravgift ett år etter 

kontroll. Denne effekten tiltar blant mindre virk-

somheter og hos virksomheter der daglig leder 

eller innehaver kommer fra et land med lav grad 

av demokrati. Mer detaljert kunnskap om hvorfor 

kontroll har større effekt blant enkelte typer virk-

somheter, vil kunne gi økt kunnskap om hvordan 

etaten best utnytter kontroll som virkemiddel.

Kari Djupdal, Stian Fagerli Arntsen og Veronica Fagerland Kroknes

Kontanter på avveie – effekter av 
kontroll innen serveringsbransjen
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deler av både inntektene og kostnadene utenfor 
regnskapet, som et forsøk på å øke troverdigheten 
på regnskapet og redusere riskoen for å bli kontrol-
lert. Det er også en mulighet for at kontroll vil føre 
til at tidligere svart arbeidskraft blir innrapportert, 
noe som vil bidra til en økning i lønnsutgifter og 
arbeidsgiveravgift. 

I tillegg kan kontroll ha indirekte effekter. Virksom-
heter i bransjen kan høre om kontroller gjennom 
nettverk og media, noe som kan gi økt motivasjon 
til å etterleve da risikoen for å bli oppdaget opple-
ves som høyere. 

Tidligere studier av effekter av kontroll

Tidligere studier viser at det ikke er noe entydig 
svar på sammenhengen mellom kontroll og økt 
etterlevelse. Long og Schwartz (1987) og Erard 
(1992) fant ved hjelp av data fra the Tax Compliance 
Measurement Program at kontroll hadde lite effekt 
på fremtidig etterlevelse. Dubin, Graetz og Wilde 
(1990), Tauchen, Witte og Beron (1993), Plumley 
(1996) og Dubin (2007) fant derimot at kontroller 
hadde store positive effekter på etterlevelsen. 
Årsakene til disse ulike funnene kan være knyttet 
til utvalg og metodiske utfordringer, men også til 
kvaliteten på kontrollen, altså om unndragelse 
blir oppdaget gjennom kontroll. Gemmel og Ratto 
(2012) fant for eksempel at kontroller som ikke 
avdekker unndragelse, kan føre til lavere etterle-
velse. I tilfeller hvor kontroll avdekker unndragelse 
kan kontroll derimot føre til høyere etterlevelse ved 
at virksomheten rapporterer inntekter og kostna-
der som tidligere ville blitt holdt utenfor regnskapet. 
Det er derfor viktig å skille mellom kontroller som 
avdekker unndragelse eller ikke, slik at den ene 
effekten ikke utjevner den andre. Dersom en ikke 
skiller på om unndragelse ble oppdaget gjennom 
kontroll eller ikke, kan dette gi et tvetydig svar på 
om kontroll har effekt på etterlevelse. 

I tillegg kan effekten av kontroll på etterlevel-
sen være avhengig av faktorer knyttet til selve 

virksomheten. Det har blitt vist at små virksomheter 
kan ha begrenset tilgang til nødvendige ressurser 
og kunnskap (Westhead 2011), og at disse virksom-
hetene har et stort behov for informasjon for å sikre 
rettidig betaling og unngå feilrapportering (Nordisk 
riskhantering 2014). Tilsvarende kan språk og/eller 
kultur være en barriere for nødvendig informasjons-
flyt og kunnskap, dersom innehaver eller daglig 
leder har utenlandsk statsborgerskap (Selsjord 
og Bendiksen 2014). For disse virksomhetene kan 
kontroll, i tillegg til å ha en avskrekkende effekt, 
også ha en opplærende effekt, og av den grunn gi 
forsterket effekt på etterlevelsen.

En analyse av om kontroll fører til høyere etter-
levelse bør derfor undersøke virksomheter hvor 
kontroll har ført til avdekking, da det trolig er disse 
virksomhetene som har potensiale til å forbedre 
etterlevelsen sin. I tillegg vil det være nyttig å 
undersøke om visse typer virksomheter er mer 
tilbøyelige til å innrette seg etter kontroll. Økt kunn-
skap om hvilke typer virksomheter kontroll funge-
rer på, vil kunne føre til en mer effektiv ressursbruk 
av Skatteetatens virkemidler. 

Utfordrende å måle effekter av kontroll

Tradisjonelt har Skatteetaten rapportert på produk-
sjonsrettede mål, som antall kontroller, treffpro-
senter og avdekking. Selv om antall kontroller og 
gjennomsnittlig avdekking kan si noe om det ble 
funnet feil og hvor mye som skulle betales tilbake, 
forteller ikke dette noe om endret atferd eller økt 
etterlevelse. 

En av årsakene til at det har blitt gjort få gode 
målinger av kontroll på virksomhetenes etterle-
velse, er at det er utfordrende å måle effekter 
av kontroll. Det kan for eksempel være en rekke 
årsaker til at en virksomhet begynner å etterleve, 
som tilfeldigvis sammenfaller i tid med en kontroll. 
Endring i etterlevelse fra før – til etter en kontroll 
– gir oss derfor ikke grunnlag for å slå fast at 
kontroll var årsaken til endringen. En mulighet for 
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å overkomme dette problemet er å se om kontroll 
har effekt på virksomheters etterlevelse, ved å 
måle forskjellen i etterlevelsen mellom virksom-
heter som er kontrollert, og hvor det ble avdekket 
feil, med tilsvarende virksomheter som ikke har 
blitt kontrollert. Hvilke virksomheter som blir valgt 
ut til kontroll er imidlertid ikke tilfeldig, men knyttet 
til bestemte egenskaper ved virksomheten, daglig 
leder eller innehaver. Vi kan derfor ikke uten videre 
sammenligne en gruppe kontrollerte virksomheter 
med de som ikke er kontrollerte, da disse gruppene 
vil være ulike allerede før kontrollen blir utført. For 
å kunne måle etterlevelseseffekter av kontroll, er 
det nødvendig å sammenligne kontrollerte virk-
somheter med tilsvarende virksomheter som ikke 
er kontrollert. Utfordringen ligger dermed i å iden-
tifisere en gruppe ikke-kontrollerte virksomheter 
som er tilnærmet lik de kontrollerte virksomhetene. 

En måte å møte denne utfordringen på er å utføre et 
eksperiment der en tilfeldig velger to grupper hvor 
den ene gruppen blir kontrollert, mens den andre 
gruppen blir fritatt for kontroll. Et slikt eksperiment 
vil kunne resultere i et utvalg der en ved hjelp av 
tilfeldig trekning, får to sammenlignbare grupper. 
For å få til dette, kreves det god planlegging, og en 
må la være å kontrollere noen kontrollverdige virk-
somheter for en periode. Dette er ikke alltid ønske-
lig, ettersom det kan føre til lavere etterlevelse i 
gruppen som ikke blir kontrollert. I denne analysen 
har vi forsøkt å komme rundt dette problemet ved 
å bruke en metode som heter propensity score 
matching. 

Propensity score matching 

Propensity score matching (Dehejia og Wahba 
2002) er en metode som kan brukes for å finne 
en gruppe ikke-kontrollerte virksomheter som er 
lik de kontrollerte virksomhetene. Kort fortalt går 
metoden ut på å gi hver virksomhet en score, ut fra 
sannsynligheten for at den unndrar. Metoden inne-
bærer altså at en kalkulerer en score for unndra-
gelse for både kontrollerte og ikke-kontrollerte 
virksomheter. Ved hjelp av scoren finner en så den 

ikke-kontrollerte virksomheten som har mest lik 
score som hver av de kontrollerte virksomhetene. 
Metoden kan dermed resultere i at en står igjen 
med to grupper virksomheter, en gruppe kontrol-
lerte og en gruppe ikke-kontrollerte virksomheter, 
som er gjennomsnittlig like med tanke på sannsyn-
ligheten for å unndra. Ved å bruke denne metoden 
fikk vi et utvalg på 298 kontrollerte virksomheter og 
en gruppe på 298 ikke-kontrollerte virksomheter. 
Gruppene var gjennomsnittlig like med tanke på 
sannsynligheten for unndragelse. Denne metoden 
har potensiale for å benyttes i andre effektmålinger 
hvor en referansegruppe ikke kan etableres, eller 
av andre årsaker ikke har blitt etablert. 

Kontroll – et effektivt virkemiddel 
for økt etterlevelse? 

I analysen har vi sett på virksomheter i serverings-
bransjen hvor det har blitt etterberegnet avgift, 
gitt tilleggsavgift eller bokføringspålegg som følge 
av kontrollen. For å finne ut om kontroll fører til 
økt etterlevelse har vi undersøkt om kontrollerte 
virksomheter rapporterer inn høyere inntekter 
eller kostnader året etter kontroll, sammenlignet 
med tilsvarende virksomheter som ikke har blitt 
kontrollert. Spesielt har vi undersøkt om restauran-
ter, catering eller kantiner som har blitt kontrollert 
rapporterer økt salgsinntekt, driftsinntekt, vare-
kostnad, driftskostnad, lønnskostnad, arbeidsgi-
veravgift eller høyere bruttofortjeneste ett år etter 
kontroll, sammenlignet med tilsvarende ikke-kon-
trollerte virksomheter. Datagrunnlaget består av 
virksomheter som har drevet næring mellom 2009 
og 2012, og er organisert som enkeltpersonfore-
tak, aksjeselskap, ansvarlige selskap eller norske 
avdelinger av utenlandsk foretak.

For å undersøke om kontroll har hatt effekt på 
etterlevelsen, har vi benyttet multippel lineær 
regresjonsanalyse. Denne metoden bidrar til å sikre 
at forskjellen vi finner i virksomhetens regnskaps-
messige rapportering er relatert til kontrollen som 
ble utført, og ikke til andre faktorer i virksomhetens 
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miljø. Analysene viser at kontroller som avdekker 
feil, fører til økt etterlevelse. 

Økt innrapportering av arbeidsgiveravgift og lønn

Analysene viser at virksomheter som har blitt 
kontrollert, og hvor det har blitt avdekket feil, 
rapporterer høyere lønnsutgifter og arbeidsgi-
veravgift ett år etter kontroll, sammenlignet med 
tilsvarende ikke-kontrollerte virksomheter. Effekten 
av kontroll tilsvarer en økning i innberettet beløp på 
omtrent 30 prosent. Resultatene tyder dermed på 
at kontroll kan øke virksomhetenes etterlevelse, 
ved at kontrollerte virksomheter i større grad 
rapporterer inn høyere beløp etter at de har blitt 
kontrollert. 

Sterkere effekt hos mindre virksomheter...

Analysene viser at effektene av kontroll er sterkere 
hos mindre virksomheter med færre ansatte enn 
hos større virksomheter med flere ansatte. Mindre 
virksomheter som har blitt kontrollert rapporterte 
over 20 prosent økte lønnskostnader, driftskostna-
der, varekostnader, driftsinntekter, salgsinntekter 
og økt bruttofortjeneste og arbeidsgiveravgift ett 
år etter kontroll i forhold til større virksomheter, 
sammenlignet med tilsvarende virksomheter som 
ikke har blitt kontrollert. 

... og virksomheter der daglig leder eller 
innehaver har annen kulturell bakgrunn

For å undersøke betydningen av kulturell bakgrunn 
har vi sett på økonomisk utvikling og graden av 
demokrati i daglig leders eller innehavers fødeland. 
Økonomisk utvikling i fødeland er målt som gjen-
nomsnittlig BNP per innbygger. Grad av demokrati 
er målt ved bruk av en demokratiskala som vurde-
rer landets politiske institusjoner på bakgrunn 
av faktorer som åpenhet, konkurranse og valg-
deltakelse (Polity IV Project 2014). Et skille ble 
gjort mellom virksomheter der daglig leders eller 
innehavers fødeland har en demokratiscore over 
eller under 8, da score under 8 ikke anses som 
fullt demokratiske i henhold til Polity IV prosjektet. 

Norge har en score på 10. Virksomheter hvor 
daglig leder eller innehaver kommer fra fødeland 
som scorer under 8 benevner vi heretter som 
daglig leder eller innehaver med annen kulturell 
bakgrunn. Hos virksomheter hvor innehaver eller 
daglig leder har en annen kulturell bakgrunn, finner 
vi en økning i innrapporterte kostnader, inntekter 
og bruttofortjeneste ett år etter kontroll, sammen-
lignet med tilsvarende virksomheter som ikke har 
blitt kontrollert.   

Hvorfor fungerer kontroll bedre 
hos enkelte virksomheter? 

Resultatene tyder på at kontroll fungerer bedre hos 
enkelte virksomheter, men hva som er årsaken er 
vanskelig å konstatere ut fra funnene. I mindre virk-
somheter er daglig leder eller innehaver nærmere 
kassaapparatet, noe som gir større muligheter og 
insentiver, til å holde unna deler av omsetningen. 
I tillegg kan mindre virksomheter, og virksomheter 
hvor daglig leder eller innehaver har en annen kultu-
rell bakgrunn, være mer ressurssvake på grunn av 
manglende finanisering, kunnskap og nettverk, 
og dermed ha større insentiv for å benytte seg av 
svart arbeid. Årsaken til at effekten av kontroll er 
sterkere hos enkelte virksomheter, kan dermed 
skyldes at disse gruppene unndrar mer. En annen 
mulighet er imidlertid at disse virksomhetene 
mangler nødvendig kunnskap og informasjon om 
det norske skattesystemet. Dersom mangel på 
nødvendig kunnskap og informasjon er tilfellet, vil 
virksomhetene i større grad risikere å gi feilaktige 
opplysninger. 

Som nevnt før, viser tidligere studier at mindre 
virksomheter, og virksomheter der daglig leder 
eller innehaver har en annen kulturell bakgrunn, 
har et større behov for informasjon for å sikre retti-
dig betaling og unngå feilrapportering. For disse 
virksomhetene kan kontroll, i tillegg til å ha en 
avskrekkende effekt, være en kilde til økt kunnskap 
og informasjon om det norske skattesystemet. 
Kontroll kan ha en opplysende effekt. Virksomhe-
tens generelle kunnskap og erfaring kan derfor 
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være en årsak til at enkelte virksomheter i større 
grad innretter seg etter kontroll.

Mer detaljert kunnskap om hvorfor kontroll har 
større effekt blant visse typer virksomheter, vil gi 
innsikt i hvordan man mer effektivt kan ta i bruk 
Skatteetatens virkemidler. For å vite mer om disse 
nyansene trenger vi mer detaljerte data om hvilke 
typer feil og unndragelser som blir avdekket, enn 
det som rapporteres i systemene i dag. I tillegg 
er våre analyser begrenset til å se på den direkte 
effekten blant virksomheter som har vært i drift, 
både året før, og året etter at kontrollene ble fore-
tatt. Vi kan dermed ikke si noe om de indirekte 
spredningseffektene av kontroll, eller eventuelle 
langsiktige effekter av kontroll. 

Videre studier

For videre studier ville det vært interessant å under-
søke flere bransjer. I tillegg vil det være nyttig å 
undersøke om, eventuelt i hvilken grad, kontroll kan 
føre til indirekte effekter ved at virksomheter rundt 
den kontrollerte virksomheten øker sin etterle-
velse. Dersom virksomheter rundt den kontrollerte 
virksomheten øker sin etterlevelse som følge av 
kontroll, vil det være en mulighet å rette et økende 
antall kontroller mot sentrale aktører i bransjen. På 
denne måten kan en oppnå ytterligere effekter av 
kontroll. Det ville også vært interessant å se hvor 
lenge effektene av kontroll varer. Dette vil kunne gi 
en indikasjon på hvor ofte kontroller bør gjennom-
føres for å oppnå optimale effekter av kontrollene. 
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I etaten jobber vi i dag med ulike bransjer som 
satsingsområder. Undersøkelseskontroller brukes 
til å utforske bransjer vi ønsker å vite mer om. Formå-
let er å lære, og i motsetning til andre typer kontrol-
ler, stilles det ikke krav om proveny i den enkelte 
kontroll. Undersøkelseskontroller kan ha forskjellig 
innhold avhengig av hva formålet med dem er. De 
er vanligvis mye mindre ressurskrevende enn for 
eksempel avdekkingskontroller. Prosjektet ønsket 
å finne ut om vi kan bruke undersøkelseskontroller 
til å finne andelen kontrollverdige virksomheter i 
ulike bransjer. 

Vi ønsker å svare på følgende:

 z Hvor stor andel kontrollverdige virksomheter er 
det i ulike bransjer?

 z Kan vi bruke undersøkelseskontroller til å kart-
legge andelen kontrollverdige virksomheter?

Etterhvert som vi får gjennomført kontroller i flere 
bransjer, ønsker vi også å se om det er mulig å finne 
fellestrekk eller kjennetegn ved de kontrollverdige 
virksomhetene som skiller dem fra de som ikke er 
kontrollverdige. 

Et prosjekt i Skatt øst jobber med å utvikle en 
arbeidsmetodikk som etaten kan bruke til å kart-
legge hvor stor andel kontrollverdige virksomheter 
det er i ulike bransjer. I løpet av 2014 gjennomfører 
prosjektet undersøkelseskontroller i tre bransjer. 
Kontroller i de to første viser at det er henholdsvis 
35 og 16 prosent av de kontrollerte virksomhe-
tene som er vurdert som kontrollverdige. På sikt 
kan kunnskap fra slike kartlegginger brukes til å 
treffe bedre beslutninger om hvilke områder vi 
skal prioritere. 

Majken Thorsager, Bjørn Røsten, Anita Raappana og Tore Sjøstedt

Hvilke bransjer har flest 
kontrollverdige virksomheter?
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Et systematisk opplegg – 
ensartede kontroller 

For å sammenligne andelen kontrollverdige virk-
somheter i ulike bransjer, er det viktig at kontrollene 
gjennomføres på en ensartet måte. Kontrollørene 
skal derfor følge et opplegg hvor det på forhånd 
er bestemt hvilke materielle og formelle forhold de 
skal sjekke. De skal sjekke det samme i alle virk-
somhetene uansett hvilken bransje de drives i, og 
uansett hva kontrollørene finner. 

Kontrollørene skal gi en skjønnsmessig vurdering 
av om hver enkelt virksomhet er kontrollverdig. Det 
gjør de på bakgrunn av

 z bakgrunnsinformasjon om virksomheten 

 z resultater av undersøkelseskontrollen 

 z øvrige observasjoner ute i virksomheten

Det er en samlet vurdering av formelle og mate-
rielle forhold som danner grunnlaget for om den 
enkelte virksomhet har mangelfull etterlevelse, og 
dermed blir klassifisert som kontrollverdig.

Det har vært utfordrende å finne ut hva undersø-
kelseskontrollene i prosjektet skulle inneholde. De 
skulle gjøre det mulig å vurdere om hver enkelt 
virksomhet er kontrollverdig, uten å være for 
omfattende. Samtidig måtte de kunne anvendes i 
mange forskjellige typer virksomheter. I prosjek-
tet tok vi utgangspunkt i undersøkelseskontroller 
som er gjort tidligere, bygget videre på opplegget 
og prøvde det ut på ulike virksomheter. Kontrollø-
rer med bred erfaring fra flere bransjer har vært 
involvert.

Virksomhetene er tilfeldig utvalgt 

Vi har avgrenset oss til å se på enkeltpersonforetak 
og aksjeselskap som hadde en omsetning under 
10 millioner kroner og som var aktive i Enhetsregis-
teret. Vi har i første omgang valgt tre bransjer som 
vi gjennomfører undersøkelseskontroller i.

I stedet for å kontrollere alle virksomhetene i de 
bransjene vi er interessert i, kontrollerer vi et utvalg 

innen hver bransje. Utvalget er trukket tilfeldig. Det 
innebærer at alle virksomhetene har like stor sann-
synlighet for å bli valgt ut. Det gjør at vi kan trekke 
konklusjoner om hele bransjen.

Hvilke bransjer ser vi på? 

Den første bransjen omfatter gatekjøkken, puber 
og barer. Dette er et kjent område hvor vi forventet 
å finne en stor andel kontrollverdige virksomheter. 
Vi valgte dette området fordi det ga oss mulighet til 
å prøve opplegget. 

Når vi jobber med kjente bransjer, har vi vanligvis 
en høy treffprosent fordi vi baserer oss på bran-
sjespesifikke kunnskaper og erfaringer. Da plukker 
vi ut virksomheter som med stor sannsynlighet 
gjør feil, og vi kontrollerer forhold som er relevante 
for virksomhetene i bransjen. Når vi går inn i mer 
ukjente områder, kan vi ikke forvente å finne det 
samme. Det kan vi heller ikke med undersøkelses-
kontroller som er tilrettelagt for å brukes i mange 
ulike bransjer. 

Resultatene for det første området kunne derfor 
gi oss en pekepinn på om opplegget fungerte, 
og  være et relevant sammenligningsgrunnlag 
når vi skulle begynne å kartlegge nye bransjer. 
Det er vanskelig å si noe presist om hva vi bør 
kunne forvente. Vi tenkte likevel at 20–30 prosent 
kontrollverdige virksomheter i den første bransjen 
ville bekrefte at opplegget fungerer rimelig godt. 

Det andre området omfatter reklamebyråer, PR og 
kommunikasjonstjenester og medieformidlings- 
tjenester. Vi har jobbet en del med beslektede 
områder og har indikasjoner på at det kan være 
dårlig etterlevelse blant disse virksomhetene også. 
Vi ønsker derfor å kartlegge bransjen nærmere.

Kontrollene i de to første bransjene ble gjennom-
ført våren 2014. Ut over høsten regner vi med å 
gjennomføre kontroller i en tredje bransje. Det er 
ikke endelig avklart hvilken det blir, men det er 
mange områder vi ønsker mer kunnskap om.
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Hva har vi lært av kontrollene 
i de første bransjene?

Problemer med datakvaliteten i Enhetsregisteret

Det første interessante funnet fant vi allerede før 
vi kom ordentlig i gang med selve kontrollene. Når 
kontrollørene skulle sjekke virksomhetene og lage 
avtaler om kontroll, viste det seg at mange av virk-
somhetene ikke var aktive, eller at de var registrert 
med feil næringskode. Vi visste på forhånd at det 
er problemer med datakvaliteten i Enhetsregiste-
ret. Vi ble likevel overrasket da det viste seg at det 
kun var mulig å gjennomføre kontroller i om lag 30 
prosent av virksomhetene vi hadde plukket ut til 
kontroll. Resten var ikke aktive eller registrert på 
feil næringskode. Dette gjaldt i begge bransjene vi 
har kontrollert. 

Relativt stor andel kontrollverdige

Blant de virksomhetene som ble kontrollert i den 
første bransjen som omfatter gatekjøkken, puber 
og barer, vurderte kontrollørene at om lag 35 
prosent av virksomhetene var kontrollverdige. I 
forhold til det vi forventet av opplegget, mener vi 
det er en relativt stor andel. Det at vi kan finne en 
stor andel kontrollverdige i en kjent bransje hvor 
vi vet mange virksomheter har mangelfull etterle-
velse, mener vi viser at opplegget fungerer godt. I 
den andre bransjen som omfatter reklamebyråer, 
PR og kommunikasjonstjenester og medieformid-
lingstjenester har kontrollørene vurdert at om lag 
16 prosent av de kontrollerte virksomhetene er 
kontrollverdige. I forhold til hva vi antok om bransjen 
på forhånd, fremstår dette umiddelbart som en høy 
andel, med tanke på at vi skal kunne trekke konklu-
sjoner for hele bransjen. Det er imidlertid viktig å 
være oppmerksom på at dette er virksomheter 
som er blitt vurdert til å ha en eller annen form for 
mangelfull etterlevelse. Det er ikke nødvendigvis 
snakk om veldig store unndragelser. 

Vi ser at det er forskjell på andelen kontrollverdige 
virksomheter i de to bransjene vi har gjennomført 
undersøkelseskontroller i. På bakgrunn av bare to 

bransjer kan vi imidlertid ikke si noe om hva som 
kan regnes for å være ”normaltilstanden” og hvor-
dan bransjene skiller seg fra dette. 

Kontroller i flere bransjer gir et 
bedre beslutningsgrunnlag 

På bakgrunn av de gjennomførte kontrollene ser 
det ut som undersøkelseskontroller kan brukes til 
å kartlegge andelen kontrollverdige virksomheter i 
ulike bransjer. Det fungerer i hvert fall i de to bran-
sjene vi har kartlagt. 

Resultatene blir enda mer interessante jo flere 
bransjer vi kan sammenligne og si noe om. Vi håper 
derfor på sikt å kunne utvide prosjektet til å omfatte 
flere bransjer. 

Utviklingen av arbeidsmetodikken og resultatene 
av undersøkelseskontrollene kan gi et bedre 
beslutningsgrunnlag for etaten. Jo mer kunnskap 
vi har om hvor sannsynlig det er at virksomhetene 
ikke etterlever, jo mer målrettet kan vi jobbe. Ved 
å kartlegge andelen kontrollverdige virksomheter i 
ulike bransjer, får vi et enda bedre grunnlag for å 
velge ut fremtidige satsingsområder. 
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I Skatteetaten er det vanlig å anta at det å ha regn-

skapsfører bidrar til at næringsdrivende i større 

grad etterlever skatt- og avgiftsregelverket, for 

eksempel ved at de leverer oppgaver til rett tid. Det 

er derfor overraskende at så mange som halvpar-

ten av de næringsdrivende i Skatt øst som leverer 

næringsoppgave for sent, har regnskapsfører. 

Gjennom 16 intervjuer med regnskapsførerfirmaer 

har vi fått ny innsikt i hvorfor regnskapsførernes 

kunder leverer næringsoppgaver og omsetnings-

oppgaver for merverdiavgift for sent. Det viste seg 

at flere av Skatteetatens mest populære antakelser 

om årsaker, ikke fikk støtte blant de vi intervjuet.

Kartleggingen av årsaker til hvorfor næringsdri-
vende med regnskapsførere leverer for sent, ble 
gjennomført i perioden oktober 2013 til februar 
2014. Kartleggingen er en del av prosjektet Rettidig 
levering og betaling i Skatt øst, som jobber med å 
få flere til å levere og betale til rett tid. 

I denne artikkelen går vi først inn på hvordan 
vi testet noen populære antakelser om hvorfor 
oppgavene blir levert for sent, og hvilke antakel-
ser som fikk gjenklang blant regnskapsførerne vi 
intervjuet. Vi går deretter gjennom regnskapsfører-
nes egne årsaksforklaringer, og løfter frem noen 
mulige forslag til tiltak. Men aller først noen ord om 
regnskapsførerne vi interjvuet. 

Utvalg, rekruttering og 
gjennomføring av intervjuer

Vi ønsket å snakke med regnskapsførere som 
hadde en viss erfaring, både med kunder som 
leverte for sent og kunder som leverte oppgaver 
i tide. Vi plukket derfor ut til sammen 16 kontorer 
blant regnskapsførere med mer enn 35 kunder, 
og minimum 5 kunder som leverte næringsopp-
gave for sent det siste året. Kontorene hadde god 
spredning både i antall kunder og i andelen kunder 
som leverte næringsoppgave for sent. For å unngå 

Heidimarie Evensen og Marianne Løsset

Hvorfor leverer skattytere med regnskapsfører 
oppgavene sine for sent? 
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at perspektivene til regnskapsførerne var farget av 
bransje, holdt vi oss til regnskapsførere som ikke 
spesialiserte seg på noen få bransjer. De fleste 
intervjuene var i Oslo, men vi inkluderte også noen i 
Østfold og Akershus. Alle firmaene vi kontaktet ville 
delta, og lot oss intervjue en til tre regnskapsførere. 

Alle vi intervjuet fortalte at de hadde fullmakt til å 
levere oppgaver på vegne av de fleste kundene 
sine, og at ferdigstilling av oppgaver var en del av 
kontrakten for de aller fleste kundene. Regnskaps-
førere har derfor potensielt mye innflytelse på om 
kundene leverer i rett tid.

Enhetsregisteret og kundelistene 
stemmer ikke alltid overens

Enkelte av intervjuobjektene kjente seg ikke igjen 
i leveringsstatistikken for kundemassen sin. En 
årsak til dette viste seg å være at enkelte hadde 
mangelfulle rutiner for å oppdatere kundelistene 
sine i Brønnøysundregisteret. Kunder som står feil-
aktig oppført hos en regnskapsfører kan enten ha 
sluttet å drive, eller ha byttet regnskapsfører og stå 
med flere regnskapsførere samtidig. 

En regnskapsfører fortalte at han reagerer på at 
enkeltpersonsforetak (ENK) som går over til aksje-
selskap (AS) ikke har noe insentiv for å avvikle ENK, 
og mener det bør gjøres noe med dette. Tilsva-
rende problematikk gjelder også for ENK som slut-
ter å drive. Når Enhetsregisteret også inneholder 
virksomheter som ikke driver, blir statistikken over 
andelen som ikke leverer rettidig overestimert. 

I følge Finanstilsynets retningslinjer skal regn-
skapsførerne avslutte kundeforholdet med kunder 
som ikke innretter seg etter regelverket. Enkelte 
av regnskapsførerne var opptatt av å kvitte seg 
med kunder som ikke leverte oppgavene til rett tid, 
mens andre fortalte at de strakk seg langt for å 
hjelpe kundene til ”i det minste å levere noe”, og de 
så på det som bedre at det ble levert etter frist enn 
ikke i det hele tatt. 

Testing av Skatteetatens antakelser

Det finnes flere antakelser i Skatteetaten om årsa-
ker til at skattytere som har regnskapsfører ikke 
leverer oppgaver til rett tid. Disse har blitt samlet i 
interne kartlegginger i prosjektet Rettidig levering 
og betaling, og deretter supplert med innspill fra 
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 
(NARF) og Den norske Revisorforening. I tillegg til 
å spørre fritt, ba vi regnskapsførerne om å gi oss 
innspill og eventuelle korreksjoner på antakelsene. 
For å unngå å lede de vi intervjuet, ba vi dem først 
komme opp med sine egne tanker om årsaker før 
vi ba om innspill til våre antakelser. 

Vi undersøkte følgende påstander knyttet til 
regnskapsførerne: 

 z Regnskapsfører får bilagene for sent. 

 z Regnskapsfører får ikke betalt.

 z Regnskapsfører prioriterer levering av selvan-
givelse med næringsoppgave for AS med over-
skudd fremfor AS med underskudd.

 z Regnskapsfører har for mange klienter.

 z Klientene bryr seg ikke, fordi de ikke møtes med 
sanksjoner (for eksempel dagbot).

 z Skjemaene kommer for sent ut på Altinn. 

 z Sykdom hos regnskapsfører gjør at oppgavene 
ikke blir levert.

Hvilke antakelser fikk støtte? 

En oppsummering av intervjuene viser at bare én 
av antakelsene fikk bred støtte. Denne er ”regn-
skapsfører får bilagene for sent”, som egentlig ikke 
er en årsak i seg selv, men mer en samlepost for 
mange andre rotårsaker. 

To av årsakene var det delte meninger om. Dette 
var ”regnskapsførere prioriterer levering av selvan-
givelse med næringsoppgave for AS med over-
skudd, fremfor AS med underskudd” og ”klientene 
bryr seg ikke, fordi de ikke møtes med sanksjoner”. 
De andre antakelsene var ikke regnskapsførerne 
enige i, eller de mente de ikke var så viktige. 
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Tabell 1 oppsummerer årsakene vi spurte om og 
regnskapsførernes syn på disse. På spørsmål om 
skjemaene kommer for sent ut på Altinn, var det 
ingen som sa seg enig. Selv om noen fortalte at 
de iblant opplevde at kundene ikke betalte, var det 
ingen som mente dette var noen vesentlig årsak 
til sen levering. Videre er det vanskelig å slå fast 
at regnskapsførere har for mange klienter. Det var 
bare noen få som var enige i at regnskapsførere 
generelt har for mange klienter, og det var ingen 
som selv mente de hadde det. De fleste mente de 
hadde det antall kunder de måtte ha for å holde 
hjulene i gang.

Flere av saksbehandlerne våre forteller at de 
opplever at sykdom hos regnskapsfører er vanlig å 
oppgi som årsak til forsinkelse når Skatteetaten tar 
kontakt. De regnskapsførerne vi intervjuet, ga imid-
lertid uttrykk for at regnskapsførere, både generelt 
og i deres firma, ikke er sykere enn andre. Det var 
bare ett av regnskapsførerfirmaene som fortalte at 
sykdom hadde vært et problem og hadde ført til at 
de leverte oppgaver for sent for kundene sine. At 
sykdom ikke var et problem, kan imidlertid skyldes 
utvalget vårt, hvor ingen av regnskapsførerfirma-
ene hadde færre enn tre ansatte. De kan derfor 
steppe inn for hverandre. 

Hvorfor leverer kundene bilag for sent? 

Mange av regnskapsførerne forteller at så lenge 
kunden leverer bilag til den interne fristen hos 
regnskapsføreren, klarer de å levere næringsopp-
gaven til fristen. Regnskapsførerne forteller videre 
at kundene som ikke leverer bilag er av alle nasjo-
naliteter, driver i ulike bransjer og har ulik selskaps-
form. Det er ”personlighetstypen” som avgjør om 
de leverer bilagene i tide. 

Et bilag her og et bilag der....

Enkelte kunder er mer rotete enn andre. Flere 
regnskapsførere peker på at sammenblanding 
av privat- og næringsøkonomi gjør at de bruker 
tid på å få orden på bilag. Det var mange kunder 
som hadde et vesentlig forbedringspotensial i 
form av en mer systematisk bilagsbehandling. De 
fortalte for eksempel at kundene har problemer 
med å finne igjen nødvendige bilag, og at de bruker 
skippertaksmetoden. I de verste tilfellene kommer 
kundene med en bærepose med virksomhetens 
kvitteringer hulter til bulter med private kvitteringer. 
Når kundene ikke er systematiske, øker risikoen for 
at de leverer for sent, både fordi kundene gjerne 
bruker for mye tid på å få levert bilag til regnskaps-
fører, og fordi det skaper merarbeid for regnskaps-
føreren. Det gjør også at regnskapsførertjenestene 
blir dyrere enn nødvendig, noe som igjen kan øke 

Tabell 1 Tidligere antakelser om årsaker til sen levering sett opp mot funn i intervju.

Antakelse Støtte? Kommentar

Regnskapsfører får bilagene for sent. Dette er egentlig bare en konsekvens av andre årsaker, 
slik som at kundene prioriterer arbeid fremfor regnskap, 
"skjemaskrekk", dårlig likviditet, livssituasjon med videre.

Regnskapsfører får ikke betalt. Forekommer, men ingen viktig årsak til for sen levering.

Regnskapsfører prioriterer å levere selvangivelse med 
næringsoppgave for AS med overskudd fremfor AS med 
underskudd. 

Delte meninger. 

Regnskapsfører har for mange klienter. 
 

Det er vanskelig å slå fast om regnskapsførerne vi intervjuet 
og regnskapsførere generelt har for mange klienter. Intern 
organisering og planlegging har mye å si. 

Klientene bryr seg ikke, fordi de ikke møtes med sanksjoner 
(for eksempel dagbot).

Delte meninger. 

Skjemaene kommer for sent ut på Altinn. Støttes ikke.

Sykdom hos regnskapsfører gjør at oppgavene ikke blir 
levert.

Støttes ikke.
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kundenes terskel for å fullføre og dermed levere 
oppgaven i tide. 

Flere av regnskapsførerne forteller at de oppfor-
drer kundene til å ha egen bedriftskonto for å sikre 
orden. Enkelte peker på at det gjerne kunne vært 
et lovkrav om bedriftskonto også for ENK. Dette 
ville gitt bedre orden, noe som igjen kunne bidratt 
til at oppgaver blir levert i tide. Et slikt tiltak koster 
ikke mye for den enkelte, og vil hjelpe den nærings-
drivende til å drive ryddigere. 

Regnskapsførerne peker også på elementer i 
kundens livssituasjon som en årsak til at bilag leve-
res for sent hos ellers ryddige kunder. Dette kan 
være for eksempel skilsmisse og sykdom. 

Et viktig tiltak for å gjøre det enklere for rotete 
kunder, eller kunder som har kommet i en vanskelig 
livssituasjon, er tilrettelagt informasjon. Dette kan 
gjøre at det blir enklere og tydeligere for skattyt-
erne hva de skal gjøre. I tillegg foreslår regnskaps-
førerne at det bør være enklere krav til regnskap 
for små virksomheter, for eksempel ved at kravene 
til noter bør være enklere for små AS. 

Skatteetaten kommer et stykke ned 
på prioriteringslisten til kundene 

Regnskapsførerne peker på at kunder som har for 
mye å gjøre med å få driften til å gå rundt, ofte vil 
nedprioritere oppgaver som har med dokumenta-
sjon og innrapportering til Skatteetaten å gjøre. Selv 
om regnskapsførerne i utgangspunktet tilbyr alt fra 
faktureringstjenester til innlevering av nærings-
oppgave, har disse kundene ofte ikke økonomisk 
overskudd til å sette bort all bilagshåndtering til en 
regnskapsfører.

Andre kunder hadde det som regnskapsførerne 
beskriver som ”et nonsjalant forhold til fristene 
generelt”.

Flere regnskapsførere trakk fram dårlig likviditet 
hos kunden som en årsak til for sen innlevering av 
terminoppgaver for merverdiavgift. Et eksempel 
som flere pekte på, var kunder som bevisst ventet 

med å levere bilag til terminoppgaven for merver-
diavgift, fordi de ikke hadde likviditet til å betale 
innen frist. Én uttalte at kunder med lav likviditet på 
oppgaveinnleveringstidspunktet opplevde det som 
bedre å levere oppgaven for sent og heller ta geby-
ret for manglende innlevering av oppgave som et 
slags utsettelsesgebyr. At oppgaveinnlevering og 
betaling av merverdiavgift sammenfaller, kan altså 
være en utfordring. 

Bør sanksjonene være strengere?

Regnskapsførerne var som tidligere nevnt delt i 
synet på om manglende sanksjoner var en årsak 
til at oppgaver ble levert for sent. En regnskapsfø-
rer uttalte at ”sanksjonene er ikke gode nok, men 
det er ikke det som er hovedårsak til forsinkelse”. 
En annen regnskapsfører som mente noe av det 
samme, pekte imidlertid på at gebyrene Foretaks-
registeret opererer med, så ut til å fungere på 
deres kunder.

Enkelte savnet hardere sanksjoner på manglende 
selvangivelse, mens andre mente forsinkelsesav-
giften var streng nok, og at den virket. Flere trakk 
frem at sanksjonene hadde forskjellig effekt på 
kundene. 

Flere trakk også frem at sanksjonene på skatt og 
merverdiavgift opplevdes forskjellig, og at gebyret 
for manglende omsetningsoppgave var til å leve 
med. Det ble også nevnt av en regnskapsfører at 
særlig AS-kundene i større grad forholdt seg til 
fristen for innsendelse av årsoppgjør til Foretaks-
registeret fremfor Skatteetatens frister. 

Oppsummert er det altså delte meninger om 
sanksjoner. Adferdsøkonomisk forskning gjort av 
Gneezy og Rustichini (2000) viser at sanksjoner 
kan oppfattes som et ”frikjøp” fra moralsk ansvar, 
og dermed ha en negativ effekt på etterlevelse. 
Uttalelsene om at forsinkelsesgebyret kan oppfat-
tes som et gebyr for utsatt betaling, peker også i 
denne retningen. 
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Hvordan gi kundene nødvendig 
kunnskap, kompetanse og forståelse? 

Alle regnskapsførerne pekte på at enkelte av deres 
kunder mangler nødvendig kunnskap, kompetanse 
og forståelse for regnskap og oppgaveinnlevering. 
Dette kom ikke som noen overraskelse for oss, 
men inngikk ikke i listen over hypoteser vi testet. 

Flere av kundene som hadde problemer med å 
levere i tide, har vedvarende problemer med å 
tilegne seg kunnskap, mente regnskapsførerne. 
Enkelte kunder forstår ikke det Skatteetaten skri-
ver, fordi de ikke kan norsk godt nok. Andre kunder 
resignerer fordi de ikke mestrer et komplekst 
regelverk, mens andre igjen har skjemaskrekk. 

Et forslag som kom fram var obligatoriske etablerer-
kurs, i hvert fall for utvalgte bransjer hvor det er høy 
risiko for manglende etterlevelse av regelverket. 

Etterlyser lettfattelig og tilrettelagt informasjon 

Regnskapsførerne etterlyste lettfattelig og tilrette-
lagt informasjon. Mange roste Skatteetaten for å 
ha blitt bedre på dette, men samtlige mente at vi 
fremdeles kan forbedre oss. 

En nærmere gjennomgang av hva Skatteetaten 
tilbyr av informasjon viste at vi tilsynelatende har 
mye av den informasjonen som regnskapsfø-
rerne etterspør. Hva skyldes denne mismatchen? 
Den mest nærliggende forklaringen kan være at 
regnskapsførerne ikke har fått med seg at denne 
informasjonen finnes. Det kan være flere mulige 
forklaringer på dette, som at informasjonen på 
skatteetaten.no ikke er tydelig nok, at de ikke ser 
på skatteetaten.no som en informasjonskanal eller 
at regnskapsførerne ikke har tatt seg tid til å lete. 

En annen forklaring kan være at regnskapsførerne 
egentlig ikke ønsker seg informasjon på nett, men 
brosjyrer de kan dele ut. I så fall står ønskene deres 
i motsetning til regjeringens digitaliseringsstrategi. 
Flere ønsket seg en fristkalender i form av et kort 
som kundene kunne legge i lommeboka. Det var 
også mange som mente det var en god idé med en 

kort brosjyre, gjerne bare en side, med topp ti tips 
for bilagshåndtering for kundene. De ønsket gjerne 
at Skatteetaten kunne samarbeide med regn-
skapsførerbransjen om slike informasjonsproduk-
ter. Flere regnskapsførere forteller at de opplever 
at Skatteetaten gir en ekstra legitimitet: ”Kundene 
hører mer etter når vi sier at det er Skatteetaten 
som sier det”.

En kilde til informasjon som er rettet direkte mot 
regnskapsførere, er det elektroniske nyhetsbrevet 
Skatteinfo. Skatteinfo skal etter hvert overføres til 
skatteetaten.no. At to tredeler av intervjuobjektene 
ikke visste om dette nyhetsbrevet, viser at vi har 
noe å hente på å rekruttere flere abonnenter til 
Skatteinfo. Vi spurte de av intervjuobjektene som 
mottok Skatteinfo hva de synes om informasjonen 
i nyhetsbrevet, og fikk svar som ”god nok”, ”helt 
ok” og lignende. Her ser vi at det ligger et grunn-
lag for videreutvikling, for at regnskapsførerne 
skal oppleve nyhetsbrevet som mer tilrettelagt og 
relevant. 

En annen forklaring på hvorfor regnskapsførerne 
etterspør informasjon vi mener finnes, kan være at 
vi i Skatteetaten oppfatter informasjonsmateriellet 
vårt som mer tilgjengelig og lettfattelig enn det 
regnskapsførerne og deres kunder gjør. 

Fleksibilitet versus likebehandling

Mange regnskapsførere peker på at ulik sanksjo-
nering svekker tilliten til Skatteetaten. En regn-
skapsfører uttalte at etatens sanksjoner ”ikke var 
til å forstå seg på”. Han hevdet at ”noen klarer å 
ikke levere i lang tid uten særlige konsekvenser, 
mens andre får sanksjon etter bare 14 dager”. 

Samtidig opplever regnskapsførerne etaten som 
lite fleksibel, og et tydelig signal fra mange regn-
skapsførere er at de ønsker mer fleksibilitet. Flere 
pekte på at de er opptatt av at solide kunder som 
har havnet i et midlertidig uføre og blitt forsinket 
eller mangler midler, kan kjøpe seg litt tid hos 
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Skatteetaten. For eksempel fortalte en regnskaps-
fører at våre veiledere har fått bedre serviceinnstil-
ling over tid når han ringer for å fortelle om forsin-
kelse hos kunder. Han forteller likevel at han aldri 
opplever å komme videre i dialogen. Veilederne 
har ikke fullmakt til å gå ut over regelverket og 
standardløsningene. Han etterlyser derfor mulig-
heter for større fleksibilitet. Andre opplever både 
skatteoppkreveren og innkrevingsavdelingen som 
firkantet og lite behjelpelig. 

Regnskapsførerne ytrer et ønske om at Skatte-
etaten kan være mer fleksibel og i større grad ta 
høyde for forskjellene i for eksempel sannsynlighe-
ten for å levere med en utsatt frist eller en fleksibel 
betalingsordning. Det ble pekt på at det oppleves 
som en tilleggsbelastning for en næringsdrivende 
som har havnet i et uføre, å måtte forholde seg til 
mange forskjellige personer for å få ordnet opp. 
Enkelte ønsker seg derfor personlig oppfølging av 
disse, for eksempel i form av en konkret kontakt-
person som man kan ta all dialog med. 

Referanser

Gneezy, U og Rustichini, A: ”A fine is a price” i Journal of Legal Studies Vol. XXIX. 2000: The University of Chicago.



Skatteetaten ynskjer å jobbe effektivt og målretta. 
Vi ynskjer å bruke dei virkemiddel som fører til at 
skattytar sjølv etterlever reglane og betalar sin skatt 
til rett tid og på rett måte. Dulting, eller nugding på 
engelsk, handlar om korleis ein kan dulte borgarar i 
riktig retning i staden for å nytte sterkare verkemid-
del som kontroll og andre sanksjonar. Omgrepet 
har vore mykje omtala etter at Richard H. Thaler og 
Cass R. Sunstein ga ut si bok Nugde i 2008. Vi ville 
med eit eksperiment sjå på om slik dulting, i form av 
eit brev, kunne stimulere personar til å rapportere 
inntekt og formue i utlandet korrekt og fullstendig i 
den norske sjølvmeldinga.

Breva har effekt 

Rundt 18 000 individ fekk tilsendt brev om rappor-
tering av inntekt og formue i utlandet. Mottakarane 
av breva var skattytarar der automatiske kontrol-
loppgåver utland (AKU), som gir Skatteetaten 
informasjon om norske personer sine utenlandske 
inntekter og formuer, kunne tyde på manglande 
rapportering av inntekter i inntektsåret 2011. Mott-
akarane blei tilfeldig inndelt i grupper som mottok 
brev med litt ulikt innhald, samt ei kontrollgruppe 
som ikkje fikk brev. Breva la vekt på ulike motiv 
for å rapportere og betale skatt. Funna viser at 
det å motta eit brev hadde effekt på kor mange 

Våren 2013 gjennomførte Skatteetaten, i samar-

beid med Norges Handelshøyskole (NHH), eit felt-

eksperiment som såg på korleis teksten i ulike brev 

påvirkar skattytarar, hvor Skatteetaten har mottatt 

informasjon om at de har inntekter frå utlandet, til å 

gje opp utanlands inntektene i sine sjølvmeldingar. 

Vi fann at skattytarane let seg påverke. Å få brev 

frå oss førte til at 150 millionar kroner i inntekter 

og formuer blei rapportert inn. Moralske brev førte 

til at skattytarane oppga større summar enn ved 

generelle informasjonsbrev. Nye analysar skal gi 

enda fleire svar, mellom anna om langtidseffektar.

Marta Johanne Gjengedal og Paul Gunnar Larsen

Vert vi som skattebetalarar 
påvirka av ”dulting”?
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som rapporterte og kor mykje desse rapporterte. 
Eit brev som spelte på risikoen for å bli oppdaga, 
var det som i størst grad påvirka kor mange som 
rapporterte utenlandske inntekter. Brev som appel-
lerte til mottakaren sin moralske motivasjon, hadde 
ein stor effekt på kor mykje som vart rapportert. 

Gjennom samarbeidet med NHH har vi fått høve til 
å dokumentere kunnskap om korleis skattytarane 
si åtferd vert påvirka av måten vi som etat kommu-
niserer med den enkelte, og korleis skattytarane 
si åtferd vert styrt av moralske insitament. Vi har 
også fått dokumentert kunnskap om skattytarar 
med inntekter og formue i utlandet, kombinert med 
kontrolloppgåver frå utanlandske styresmakter 
(AKU) og korleis denne ordninga fungerar. 

Vi testa åtte ulike brev

På omlag 21 000 skattytarar har Skatteetaten 
motteke AKU-oppgåver som kunne indikere at 
dei hadde uoppgitte inntekter på mellom 2000 og 
200 000 kroner. Dersom den uoppgitte inntekta 
var over 200 000 vart skattytar følgt opp med 
ein gong, og vart ikkje med i felteksperimentet. I 
utplukket kan det sjå ut til at 17 prosent av skattyt-
arane kan ha uoppgitte lønsinntekter, 29 prosent 
kan ha uoppgitte finansinntekter, og 58 prosent 
kan ha uoppgitte pensjonsinntekter.  Når vi skriv 
”kan ha” er det fordi ikkje alle utanlandske inntek-
ter er spesifisert i eigne postar i sjølvmeldinga, og 
fordi skattytar kan ha oppgitt beløpa i andre postar 
eller i vedlegg. 

Vi sendte cirka 18 000 brev til åtte grupper. Det 
var også ei kontrollgruppe som ikkje fekk brev. Vi 
sikra eit representativt utvalg ved å trekke tilfeldig 
ut kven som fekk det enkelte av dei åtte breva, og 
kven som inngikk i kontrollgruppa. 

Illustrasjon: Bildet som fulgte med brevene som spiller på skattemoral

Din skatt finansierer viktige samfunnstjenester
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Dei åtte breva hadde ulikt innhald der vi fokuserte 
på oppdagelsesrisiko, moralske argument og betre 
informasjon. Det vart sendt ut eit standardbrev som 
danna mal for dei andre breva, og ei av gruppene 
fekk dette standardbrevet. 

Standardbrevet hadde tre avsnitt:

 z Eit generelt avsnitt: Norsk økonomi blir stadig 
meir internasjonalisert, og ein aukande del av 
norske skattytarar mottar inntekt frå utlandet 
og har formue plassert i utlandet. Dette brevet 
får du fordi Skatteetaten ønskjer å informere om 
skattlegging av denne typen inntekt og korleis 
den skal rapporterast.

 z Eit kort avsnitt om reglane som gjeld for skatt-
legging, og eit kontakttelefonnummer.

 z Eit kort avsnitt om rapporteringsplikta, med 
weblink til rettleiinga for sjølvmeldinga.

To av breva hadde i tillegg generell informasjon: 

 z Personleg informasjonsbrev: Har du inntekt 
eller formue i eit anna nordisk land, finn du 
nyttig informasjon om skattespørsmål på  
www.nordisketax.net.

 z Upersonleg informasjonsbrev: Dette brevet 
sendes ut fordi (…), Dersom ein er skattemessig 
busett i Norge skal det betalast skatt (…). 

Det var to ulike brevtekstar som spelte på skatte-
moral. Desse vart sendt ut i to versjonar, ein versjon 
med eit vedlegg som sa ”Din skatt finansierer 
viktige samfunnstjenester” illustrert med bilete, og 
ein versjon utan.

 z Det store fleirtalet rapporterer korrekt og full-
stendig inntekt og formue i Norge. For å få ei 
rettferdig handsaming av alle skattebetalarar, er 
det derfor viktig at inntekt og formue i utlandet 
vert rapportert på same måte.

 z Di skattebetaling gjev grunnlaget for offentleg 
finansierte tjenester innan skule, helse og andre 
viktige samfunnsområder.

Eit brev var meint å auke opplevd sannsynligheit 
for å bli avslørt for unndragelse:

 z Skatteetaten har mottatt informasjon om at du 
tidlegare år har hatt inntekt og/eller formue i 
utlandet.

Ordleggjing betyr mykje

Vi ser i figur 1 at det er tydelege effektar på rappor-
tering når skattytarane får eit brev frå Skatteetaten. 
Samanliknar vi med gruppa som ikkje fekk brev, ser 
vi at vi ved å sende ut brev i forkant av innleveringa 
av sjølvmeldinga kan vi få auka innrapporteringa på 
inntekter frå utlandet. Det viser at vi med små grep 
kan oppnå ganske mykje. 

Brevet som viser til at vi har informasjon om den 
enkelte sine inntekter, har størst verknad på talet 
skattytarar som melder frå om inntekter. Når det 
gjeld kva som har effekt på rapportert beløp, så 
har brev som appellerer til moral og personlege 
informasjonsbrev like stor effekt. Dei som fikk 
upersonlege informasjonsbrev og standardbrev 
rapporterte i gjennomsnitt lågare beløp.

Breva førte til 64 millioner kroner 
i auka rapporterte pensjonar

Om lag 16 000 av dei 18 000 breva gjekk til skatt-
ytarar med pensjonsinntekter frå utlandet. Breva 
hadde ein gjennomsnittseffekt med omtrent 4 000 
kroner, og totalt 64 millioner kroner i auka rappor-
terte inntekter. Ei auke som vi får kun ved å sende 
ut eit brev i forkant av innsendingsfristen for sjølv-
meldinga. Og når ein fyrst har rapportert pensjon 
for eit år, er det truleg at dette vil få effekt også for 
seinare år.

Nye analyser skal gi flere svar

I 2014, for likninga av inntektsåret 2013, jobbar vi 
vidare med å sjå på effektane av dei breva som vart 
sendt ut. Vi ser mellom anna på om dei har effekt 
over tid, slik at skattytarane melder inn pensjonar 
også for 2013. 
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Det er også utarbeidd analyser for å finne kjenne-
teikn ved skattytarane Skatteetaten får AKU-opp-
gåver på, og kven som utbetalar inntektane. Desse 
evalueringane og analysene ligg til grunn for prio-
ritering av kva oppgåver som skal følgjast opp, og 
kva tiltak som er mest aktuelle. 

Analysearbeidet kan mellom anna hjelpe oss med 
eller svare på følgjande spørsmål:

 z Kan vi ha målretta tiltak retta mot store utbe-
talarar eller spesifikke yrkesgrupper?

 z Oppgåver frå enkelte land har større skatte-
messig verdi enn andre på grunn av skatteavta-
len vi har med dette landet. Kan vi prioritere ned 
oppgåver på bakgrunn av dette?

 z Kven har behovsprøvde ytelsar i Noreg som kan 
bli påverka av inntekter frå utlandet? 

 z Renteinntekter og utbytte frå utlandet kan også 
være indikasjonar på større uoppgitte formuar. I 
kva grad kan vi avdekke desse ved å følgje opp 
AKU-oppgåvene? 

Med omsyn til pensjonistar er det viktig å fange 
opp nye pensjonistar for å rettleie dei til å rappor-
tere pensjonen riktig frå byrjinga. 

Figur 1  Andel skattytarar i prosent som melde inntekter eller formue fordelt på dei ulike breva

     0%      5%   10%   15%    20%    25%    30%

Vi vet du har hatt inntekt/formue i utlandet  

Moral - rettferd  

Moral - finansierer samfunnet + vedlegg  

Personleg informasjonsbrev  

Moral - rettferd + vedlegg  

Moral - finansierer samfunnet  

Standardbrev  

Upersonleg informasjonsbrev  

Kontrollgruppe utan brev  
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Dersom en skattyter leier ut hele eller en større 
del av en bolig og utleieinntektene overstiger  
20 000 kroner, er leieinntekten skattepliktig. Hvis 
en betaler skatt av leieinntektene, kan en samtidig 
kreve fradrag for vedlikehold, kommunale avgifter 
og andre kostnader knyttet til leieinntekten. Skat-
tepliktige leieinntekter skal føres i særskilte poster 
på selvangivelsen. I tillegg skal skattyter fylle ut 
et skjema med årsoppgjør for utleie av fast eien-
dom. Postene for leieinntekter og underskudd  i 
selvangivelsen blir ikke forhåndsutfylt. For å kunne 
beregne riktig skatt knyttet til utleie, er det derfor 
helt nødvendig at skattyter selv oppgir riktige 
beløp. Å øke andelen som bruker postene og skje-
maet korrekt, er et viktig mål for Skatteetaten. 

For å øke etterlevelsen på dette området, har 
Eiendomssatsingen i Skatt øst sendt ut informa-
sjonsbrev til skattytere i regionen. Brevene ble 
sendt ut i midten av mars 2014, omtrent samtidig 
med at skattyterne fikk tilgang til selvangivelsen 
elektronisk.

I denne artikkelen presenterer vi effekten av dette 
tiltaket. Vi har sett på gjennomsnittlig beløp for 
oppgitte leieinntekter, andelen som rapporterer 
opplysninger om leieforhold og andelen som har 
tatt kontakt med Skatteetaten for å melde fra 
om feil. Alle funnene som er omtalt her er statis-
tisk signifikante, med mindre vi har presisert noe 

Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjons-

brev om hvordan de skal rapportere opplysninger 

om utleieforhold på selvangivelsen. Målgruppen for 

brevene var skattytere som vi antar leier ut bolig på 

privatmarkedet. I følge registrene eier de en bolig 

de ikke bor i selv, men hvor det er andre registrerte 

beboere. Effektmålinger viser at omtrent dobbelt 

så mange oppgir leieinntekter eller underskudd 

etter å ha mottatt brev  sammenlignet med refe-

ransegrupper som ikke har fått brev. Totalt sett 

har det blitt rapportert inn 80 millioner kroner 

mer i skattepliktige leieinntekter til Skatteetaten 

som følge av brevene. Brevene førte også til svært 

mange henvendelser fra skattytere, hovedsakelig 

om feil i registrene.

Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager

Informasjonsbrev får flere til 
å gi opplysninger om utleie
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annet. Det vil si at resultatene vi ser, ikke skyldes 
tilfeldigheter.

Hvem fikk brev? 

Brevmottakerne er i utgangspunktet skattytere 
som, i følge Sentralt Eiendomsregister (SERG), 
eier en eller flere eiendommer hvor de ikke selv har 
folkeregistrert adresse, men hvor det i Folkeregis-
teret er registrert andre beboere på den aktuelle 
adressen. Vi har deretter lagt til en rekke ekstra 
betingelser knyttet til forhold ved eierne, eiendom-
mene og beboerne: 

Vi har kun sendt brev til personer som: 

 z eier inntil to eiendommer som vi antar blir leid ut

 z har gyldig postadresse i Norge

 z er over 18 år

Vi har kun brukt eiendommer som:

 z er eid av en privatperson, ikke en virksomhet 

 z har fem eller færre eiere

 z er vanlige hus og leiligheter, som ikke er tilknyt-
tet et gårdsbruk/landbruk eller en flerbolig

Og vi har kun brukt tilfeller der:

 z Minst én av de registrerte beboerne har mer 
enn 30 dagers botid innenfor perioden eier har 
eid eiendommen.

 z Ingen registrerte beboere er i slekt med eier.

I tillegg til disse begrensningene har vi så langt 
som mulig forsøkt å ta høyde for feil og ufullsten-
dige adresser i registrene ved hjelp av tekniske 
betingelser knyttet til eiendommenes adresse.

Målgruppa er deretter delt i to etter kjøpsdato:

 z Nye eiere kjøpte eiendommen(e) i 2013. 

 z Gamle eiere kjøpte (minst én av) eiendom-
men(e) før 2013. 

Blant nye eiere er det ingen grunn til å anta at 
eier har leid ut eiendommen og hatt plikt til å gi 

opplysninger om leieforhold på selvangivelsen 
tidligere år. Blant gamle eiere har vi kun sendt brev 
til personer som verken har oppgitt leieinntekt eller 
underskudd på selvangivelsen for 2012. Dersom to 
ektefeller eier sammen, har vi sendt brev dersom 
ingen av dem har oppgitt noe i disse postene.

Hva handlet brevene om? 

Vi utarbeidet tre ulike brev:

 z Brev 1 ga generell informasjon om regelverket.

 z Brev 2 ga generell informasjon i tillegg til opplys-
ninger om eiendommen(es) adresse.

 z Brev 3 ga generell informasjon, opplysninger 
om eiendommen(es) adresse og navn på regis-
trerte beboere.

Brev 1 ble sendt til nye eiere og brev 2 og 3 ble 
sendt til gamle eiere. I alle brevene skrev vi at Skat-
teetaten antok leieforhold basert på registrerte 
opplysninger. Vi ga skattyterne informasjon om 
hvordan de skal fylle ut leieinntekter i selvangivel-
sen, og  ba om tilbakemelding ved eventuelle feil i 
registrene. I brev 2 og 3 tok vi også inn en setning 
om mulige konsekvenser av ikke å rapportere leie-
inntekter. Alle brevene var signert med en personlig 
underskrift.

Vi identifiserte rundt 3 300 nye eiere og 13 200 
gamle eiere som oppfylte alle kravene spesifisert 
ovenfor. Blant disse trakk vi brevmottakere tilfeldig. 
Vi sendte brev 1 til om lag 2 200 nye eiere, mens 
brev 2 og 3 ble sendt til rundt 5 000 gamle eiere 
hver. De som ikke fikk brev, utgjør referansegrupper. 

Siden mottakerne er trukket tilfeldig, er det ingen 
grunn til å tro at de uten videre vil oppføre seg 
annerledes enn de som ikke har fått brev. Vi kan 
derfor gå ut i fra at forskjeller vi observerer mellom 
brevmottakerne og referansegruppene, skyldes 
brevene. 
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Flere ga opplysninger om utleie, men 
mange tok også kontakt om feil

Figur 1  viser andelen som har gitt/ikke gitt opplys-
ninger om utleie og også andelen som har tatt 
kontakt for å melde fra om feil. Av de rundt 12 000 
brevmottakerne har omtrent 3 000 tatt kontakt 
med Skatteetaten. Blant dem som har tatt kontakt 
har kun 270 skattytere rapportert opplysninger om 
utleie, mens resten ikke har gjort det. Det tyder på 
at de aller fleste henvendelsene dreier seg om feil, 
fremfor spørsmål om hvordan leieforhold skal føres. 
Dette samsvarer godt med tilbakemeldinger fra 
saksbehandlere som har håndtert feilmeldingene.

I figur 1 inngår skattytere som både har gitt opplys-
ninger og tatt kontakt i de grønne søylene merket 
”har gitt opplysninger”. De blå søylene viser ande-
len som har tatt kontakt uten å gi opplysninger, 
altså henvendelser som høyst sannsynlig dreier 
seg om feil i registrene. De røde søylene viser 
andelen skattytere som ikke har foretatt seg noe, 
altså verken gitt opplysninger eller tatt kontakt. ”Å 
gi opplysninger” innbærer at vi finner registrerte 
beløp i skjema for årsoppgjør for utleie av fast 
eiendom (RF-1189) og/eller i minst én av følgende 
poster: 

 z leieinntekter i selvangivelsen (post 2.8.2)

 z underskudd fra utleie i selvangivelsen (post 
3.3.12)

 z leieinntekter i næringsoppgaven (post 3600)

 z leieinntekter overført til ektefelles selvangivelse 
(post 2.8.2 overført)

 z underskudd overført til ektefelles selvangivelse 
(post 3.3.12 overført)

Tallene viser at en klart høyere andel gir opplysnin-
ger om leieforhold blant brevmottakerne. Blant nye 
eiere oppga 35 prosent av de som fikk brev slike 
opplysninger, mot 25 prosent i gruppa som ikke 
fikk brev. Blant gamle eiere er tilsvarende tall 26 
prosent blant mottakere av brev 2 og 25 prosent 
blant mottakere av brev 3, mot bare 12 prosent i 
referansegruppa.  Med andre ord er forskjel-
len mellom brevmottakere og referansegruppa 
10 prosentpoeng for nye eiere. Når det gjelder 
brevene til gamle eiere, er forskjellen enda større, 
nemlig 13–14 prosentpoeng.

Siden andelen som gir utleieopplysninger i utgangs-
punktet er ganske lav, utgjør prosentpoengene mye 
i relative forskjeller. Omlag 1,5 ganger så mange gir 
opplysninger blant brevmottakerne sammenlignet 
med referansegruppen for nye eiere. For gamle 
eiere er andelen som gir opplysninger mer enn 
dobbelt så stor blant brevmottakerne sammenlig-
net med referansegruppen. 

Referansegruppe nye eiere (N = 1 114)

Brev 1 - nye eiere (N = 2 146)

Referansegruppe gamle eiere (N = 3 228)

Brev 2 - gamle eiere (N = 4 958)

Brev 3 - gamle eiere (N = 4 980)
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Figur 1 Andel som har gitt/ikke gitt opplysninger om leieforhold og andel som har tatt kontakt med Skatteetaten
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Totalt sett har omlag 1 600 flere skattytere gitt 
opplysninger om utleie enn hva vi kunne forventet 
dersom vi ikke hadde sendt brev. Blant dem som 
gir opplysninger, har 80-85 prosent rapportert inn 
leieinntekter. Beløpene varierer veldig, men ligger 
i gjennomsnitt på rundt 62 000 kroner. Brevene 
har med andre ord ført til at rundt 80 millioner 
kroner mer har blitt rapportert inn i skattepliktige 
leieinntekter. 

Det er ikke vesentlige forskjeller i effektene av brev 
2 med opplysninger om eiendommen(e)s adresse, 
sammenlignet med brev 3 som også hadde navn-
gitte registrerte beboere. 

Nye eiere er som nevnt skattytere som kjøpte 
eiendommen(e) i 2013. Gamle eiere kjøpte eien-
dommen(e) før 2013 og har ikke gitt opplysninger 
om utleie på selvangivelsen for 2012. Brev 1 er kun 
sendt til nye eiere, og vi kan derfor ikke sammen-
ligne effekten av brev 1 med brev 2 eller 3 på samme 
måte. Det er likevel  verdt å merke seg at andelen 
som rapporterer opplysninger jevnt over er høyere 
blant nye eiere enn gamle eiere, både blant brev-
mottakere og referansegruppene.

Brevene til gamle eiere har generert langt flere 
henvendelser enn brevene til nye eiere. Blant 
mottakere av brev 1 har 13 prosent tatt kontakt. For 
brev 2 er andelen 25 prosent og for brev 3 er den 
27 prosent. Den mest sannsynlige årsaken til at 
brev 2 og 3 har ført til flere henvendelser enn brev 
1, er at detaljene om adresser og navngitte beboere 
utløser et større behov for å ta kontakt og melde 
fra om feil. Men som nevnt, kan vi ikke uten videre 
sammenligne effektene av brev 1 med brev 2 og 3 
siden de er sendt til forskjellige målgrupper. For å 
vite sikkert om en lavere andel henvendelser kun 
skyldes forskjeller i brevtekstene, måtte vi ha sendt 
brev 1 til en tredje tilfeldig utvalgt undergruppe av 
gamle eiere.

Brevene genererte langt flere henvendelser enn 
forventet, og henvendelsene har vært ressurskre-
vende å håndtere. På den annen side bidrar de til 
å heve registerkvaliteten, siden feil vi ellers ikke 
ville fått melding om nå blir oppdaget og rettet. De 
mange henvendelsene vitner likevel om at vi ikke 

har truffet målgruppene godt nok. Det er også slik 
at flertallet av skattyterne, både i referansegruppa 
og blant brevmottakerne, verken har rapportert 
opplysninger om leieforhold eller tatt kontakt 
med Skatteetaten. Dette skyldes nok ikke bare 
manglende etterlevelse, men at mange av disse 
ikke leier ut bolig.

Ingen store forskjeller i 
oppgitte leieinntekter

Vi har også sett nærmere på hvor mye brevmotta-
kere oppgir i posten for leieinntekter, sammenlignet 
med referansegruppene. Vi har beregnet gjennom-
snittlig oppgitte leieinntekter kun blant personer 
som har brukt posten og oppgitt beløp større enn 
0. Resultatene fremgår i tabell 1.  Selv om gjennom-
snittlig oppgitt beløp ser ut til å være noe høyere 
blant referansegruppene enn brevmottakerne, er 
ingen av forskjellene statistisk signifikante. Det vil 
si at de like gjerne kan skyldes tilfeldigheter.

Resultatene viser altså at en høyere andel av brev-
mottakerne gir opplysninger om utleie, men brev-
mottakere fører ikke opp større beløp i posten for 
leieinntekter.  Med andre ord; brevene får flere til å 
oppgi leieinntekter, men påvirker ikke størrelsen på 
beløpet blant dem som bruker posten. 

Tabell 1 Oppgitte leieinntekter i post 2.8.2 og/eller overført til 
ektefelles post 2.8.2

Gjennomsnittlig oppgitt leie-
inntekt

Tiltak Gjennomsnitt Antall

Referansegruppe nye 
eiere

60 674 223

Brev 1 – nye eiere 55 339 606

Referansegruppe gamle 
eiere

68 667 314

Brev 2 – gamle eiere 62 487 1 092

Brev 3 – gamle eiere 65 363 1 077

Total 62 578 3 312
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Bedre utvalg vil gi større effekt 

Informasjonsbrevene har ført til økt etterlevelse 
når det gjelder rapportering av utleieforhold på 
privatmarkedet, men har også utløst frustrasjon 
blant skattytere som har fått brev selv om de ikke 
leier ut. Ved å treffe målgruppen bedre kan vi få 
større effekt av brevene. 

For å finne effekten av brevene om utvalget hadde 
vært bedre, har vi i figur 2 beregnet andeler på nytt 
etter justeringer for feilmeldinger. 

Blant brevmottakerne har vi beregnet andelen 
som har gitt/ikke gitt opplysninger kun blant 
personer som ikke har tatt kontakt. Siden referan-
segruppene ikke har fått brev, er det selvsagt en 
langt lavere andel blant disse som faktisk har tatt 
kontakt, men vi  har antatt at en tilsvarende andel 
ville tatt kontakt dersom de hadde fått brev og 
justert tallene deretter. 

Når vi beregner effekten av brevene etter disse 
justeringene, er det 12 prosentpoeng forskjell 
mellom brevmottakere og referansegruppe for 
brev 1. Tilsvarende tall er 20 prosentpoeng for brev 
2 og 3. Sammenligner vi effektene i figur 2 med 

figur 1 er dette 2 prosentpoeng høyere for brev 1 og 
5 prosentpoeng høyere for brev 2 og 3. Det vil si at 
forskjellen i rapporteringen mellom gruppene som 
får brev og referansegruppene, ville vært større 
dersom vi hadde truffet bedre på målgruppene. 

Som nevnt er det sannsynligvis mange som ikke 
driver utleie blant dem som verken har gitt opplys-
ninger om utleie eller meldt fra om feil. Vi kan ikke 
vite hvor mange det dreier seg om og kan derfor 
ikke ta høyde for dette i de justerte effektmålin-
gene. I denne gruppen ligger det mest sannsynlig 
et enda større potensial i å treffe målgruppa bedre.

Å identifisere mulige utleiere basert på register-
informasjon forutsetter korrekte adresser i flere 
registre samtidig. Vi har forsøkt å ta høyde for feil 
og ufullstendige adresser, men ser at en del skatt-
ytere likevel er blitt tolket som utleiere fordi bolig-
nummer mangler i et register, men ikke i andre. 
Slike tilfeller oppfattes som avvik i adressene.

Utfordringer med å forbedre utvalget ligger både 
i å finne bedre utvalgskriterier og å heve register-
kvaliteteten. Klarer vi å løse disse utfordringene på 
en tilfredsstillende måte, vil Skatteetaten uten tvil 
være tjent med tilsvarende tiltak i fremtiden.

Figur 2 Estimert andel som har gitt/ikke gitt opplysninger om leieforhold blant personer som ikke har tatt kontakt med Skatte- 
etaten. Beregnet med antatt 13 prosent henvendelser i referansegruppa for nye eiere, og 26 prosent i referansegruppa for gamle 
eiere (gjennomsnitt blant dem som fikk brev 2 og 3)

Referansegruppe nye eiere (N = 1 006)

Brev 1 - nye eiere (N = 1 878)

Referansegruppe gamle eiere (N = 2 473)

Brev 2 - gamle eiere (N = 3 702)

Brev 3 - gamle eiere (N = 3 638)
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