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Bjørn Mariussen 

Avdelingsdirektør, Kontroll og Rettsanvendelse

Skatt nord

Nysgjerrighet kombinert med ny kunnskap er en svært 
god sammensetning. Hvis vi i tillegg klarer å bruke 
dette til å gjøre ting stadig bedre, har vi kommet flere 
steg videre. 

I dette nummeret av Analysenytt er det flere artikler 
som gir oss som jobber med kontroll innsikt i hvordan 
vi gjennom prediktive modeller kan nyttiggjøre oss den 
kunnskapen vi allerede har, og til å gjøre bedre valg i 
vårt arbeid. Artiklene “Modell for effektiv utvelgelse av 
omsetningsoppgaver til kontroll” og “Skattekistens hull” 
synliggjør på en god måte at Skatteetaten jobber aktivt 
for å styrke sin innsikt i hvordan våre oppgavepliktige 
etterlever regelverket, samt gir oss alle noen gode 
poenger som er verdt å tenke gjennom.

Tenk hvor fornøyelig det vil være den dagen vi 
til enhver tid vet hvem vi skal informere, og hvem vi 
skal kontrollere. Da slipper vi å plage de skatte- og 
avgiftspliktige som gjør ting korrekt, og får brukt våre 
ressurser på de som virkelig bør ha besøk eller kontroll.

Jeg utfordrer deg til å bruke innsikten fra artiklene 
til å tenke gjennom hvordan du kan nyttiggjøre deg 
dette i din jobb.

Øivind Strømme

Direktør, Regionavdelingen

Skattedirektoratet

Et sentralt tema i Skatteetatens fremtidsbilde 
for 2025 er at vi skal jobbe mer i forkant og mer 
kunnskapsbasert. Et viktig bidrag for å klare det, 
er å utvikle prediktive modeller. I denne utgaven av 
Analysenytt er det to artikler som viser hvordan vi har 
brukt prediktive modeller med fremgang. Modellene 
gjør at etaten kan arbeide på en mer effektiv måte, men 
de kan også bidra til økt etterlevelse; i dette tilfellet på 
merverdiavgiftsområdet.  

Vi er fortsatt bare i oppbyggingsfasen når det 
gjelder utvikling og bruk av prediktive modeller, men 
det er et område som kommer til å bli viktigere i 
fremtiden.   Vi kan ut i fra de store datamengdene vi 
har – og kommer til å få – utarbeide modeller som kan 
predikere sannsynligheten for at en skattyter kommer 
til å etterleve på hvert enkelt av etterlevelsesområdene. 
Det gir oss noen utfordringer, men også noen store 
muligheter. Så må vi fremover bli dyktige til å ta i bruk 
den kunnskapen vi får på en riktig og effektiv måte. 

God lesning!
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Ove Nyland

Direktør

Skatteopplysningen

Finne, forstå, få til. Korte nøkkelord i et systematisk 
arbeid. Jeg hørte de først brukt i arbeidet med å 
forbedre skatteetaten.no. Gode eksempler viste 
hvordan analyser gav fakta, som hjalp oss å se 
sammenhenger. Disse var avgjørende for å utvikle mer 
effektive tjenester og løsninger. 

Hvert år tar over to millioner personer kontakt 
med Skatteetaten. Mange velger fremdeles å benytte 
manuelle tjenester fremfor digitale. Hvorfor gjør de 
det? Hva kan vi gjøre bedre, slik at de benytter de 
mest effektive tjenestene og ikke har behov for å 
ta kontakt? Dette ønsker vi i Skatteopplysningen å 
forstå. I denne utgaven av Analysenytt gir to artikler 
viktige innspill til å forstå og få til en bedre veiledning. 
Hvordan få næringsdrivende til å levere til rett tid, og 
hvorfor mange fremdeles leverer selvangivelsen på 
papir, er viktige analyser like før vi skal i gang med 
selvangivelsesperioden. For meg var det for eksempel 
nyttig å lese at langt flere enn vi har trodd lar gammel 
vane styre hvordan man leverer selvangivelsen. Det 
forteller meg at vi har en viktig jobb med å veilede hvem 
som kan benytte leveringsfritak. 

Henriette Hagen

Seksjonssjef, Fastsetting – seksjon MVA

Skatt vest

I fremtidens skatteetat har vi automatiserte prosesser 
for selvdeklarering av skatter og avgifter. For å komme 
dit trenger vi mer kunnskap om den enkelte skattyter. 
Grovt sagt, trenger vi å kunne forutsi forventet atferd i 
forhold til etterlevelse for å vite hvilke vi skal bruke mer 
tid og ressurser på. Og gjøre det så enkelt som mulig 
for de som ønsker å få det til. 

Våre erfaringer kan være en bremsesko i vår søken 
etter nye svar og muligheter. Analyse kan gi oss svar på 
det vi trodde vi kunne fra før. Noen ganger bekreftende, 
andre ganger ikke. Og når vi kobler sammen analyser 
med konkrete erfaringer, kan det skje svært spennende 
ting. 

Fastsetting i Skatt vest og Skatt øst har fått 
gleden av å delta i i utviklingen av en prediktiv modell 
som segmenterer de næringsdrivende ut fra antatt 
etterlevelse av   innlevering av omsetningsoppgaver 
(MVA). Flere etterlever, vi når målene våre og vi vet mer 
om hvem vi skal skjønne når. Dette har ført til en helt 
annen arbeidshverdag for oppgavebehandlerne, den 
er jevnere enn før, hvor det var svært hektisk til tider.

Modellen testes også ut på skatteområdet. Dette 
viser at analyser kan brukes på flere parallelle områder, 
noe som er effektivt, ressurssparende og samtidig 
nytenkende.

Jeg tror behovet for analyse vil vokse i takt med at 
etaten strekker seg mot visjonen vår; et samfunn der 
alle vil gjøre opp for seg. Etter mitt syn er vi godt igang...
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Ny måte å kontrollere selvangivelsen på
– fra fokus på enkeltposter til skattytere som gjør feil

En analyse av et utvalg selvangivelser for lønnstakere og 
pensjonister viste at minst fem prosent av selvangivelsene 
inneholdt ulike typer feil. Det var få feil på inntekts- og 
formuesposter, men cirka 17 prosent feil blant de som endret 
eller krevde fradrag i selvangivelsen. I denne artikkelen tar vi 
for oss hvordan vi anvender denne kunnskapen til å målrette 
kontroll- og veiledningstiltak. 

Hvert år håndterer Skatteetaten selvangivelser for 3,5 millioner 
lønnstakere og pensjonister. Et av Finansdepartementets 
krav til Skatteetaten er at skattene skal fastsettes riktig og 
til rett tid. Vi ønsker derfor å forhindre feil i selvangivelsene 
gjennom å veilede skattyterne og forenkle den elektroniske 
innleveringen. Når selvangivelsene er levert, kontrollerer vi 
selvangivelsene for å finne de skattyterne som gjør feil. For 
å få en oversikt over omfanget av feil i selvangivelser blant 
lønnstakere og pensjonister, gjennomførte vi en kartlegging 
av et representativt utvalg av 4 000 selvangivelser for 
inntektsåret 2010. Analysen viste at det er relativt få 
skattytere som gjør feil. Når det er få feil i forhold til det 
store antallet skattytere som leverer selvangivelse, er det en 
utfordring å målrette kontrollen av selvangivelsene slik at vi 
ikke bruker mer ressurser enn nødvendig. Dette blir litt som 
å finne nåla i høystakken. 

Selvangivelsen er i hovedsak basert på 
forhåndsutfylte opplysninger fra tredjeparter

Når skattyterne mottar selvangivelsen, er de fleste relevante 
poster forhåndsutfylt med opplysninger fra tredjeparter som 
banker, forsikringsselskaper, arbeidsgivere og andre. Disse 
opplysningene kaller vi grunnlagsdata. Skattytere behøver 
ikke å gjøre noen endringer så lenge alle opplysningene 
Skatteetaten har mottatt fra tredjepartene stemmer 
med skattyters oppfatning. Om lag 70 prosent benytter 
derfor leveringsfritak. Det er få feil i disse selvangivelsene. 
Dersom det er feil, er de som regel knyttet til kvaliteten på 
grunnlagsdata, eller at grunnlagsdata har kommet for sent 
inn. Skatteetaten jobber derfor kontinuerlig med å forbedre 
kvaliteten på grunnlagsdata. 

Etatens omfattende bruk av grunnlagsdata har bidratt 
til langt færre feil enn om vi bare skulle basere oss på 
opplysninger fra skattyterne. Ordningen gjør det enkelt 
for skattytere å levere riktige opplysninger, samtidig 
som det virker preventivt med tanke på muligheten 
for skatteunndragelser. For å undersøke verdien av 

Cecilie Foss

Majken Thorsager

Øystein Olsen



grunnlagsdata gjennomførte Skatteetaten i 2013 en analyse 
av poster for gevinst og tap ved kjøp og salg av aksjer. Disse 
opplysningene måtte tidligere fylles ut av skattyter, men ble 
forhåndsutfylt på selvangivelsen etter 2011. Andelen som 
oppga riktig beløp i disse postene før forhåndsutfylling, ble 
anslått til mellom 40 og 60 prosent, både for gevinst og tap. 
Innføringen av forhåndsutfyllingen førte til at etterlevelsen 
økte til over 90 prosent (Olsen m.fl. 2013).

Når må skattyter legge inn opplysninger selv?

Det er ikke mulig for Skatteetaten å fange opp alle 
skattemessige forhold som måtte inntreffe i et inntektsår i 
den forhåndsutfylte selvangivelsen. Skattyterne må derfor 
selv passe på at selvangivelsen er riktig og fullstendig 
med hensyn til inntekter, fradrag, formue og gjeld. Der 
Skatteetaten ikke har forhåndsutfylte data, må skattyter selv 
legge inn relevante opplysninger. Alle skattytere går gjennom 
ulike faser i livet som har skattemessige konsekvenser. De 
får for eksempel en ekstrajobb som student, blir samboere 
eller gifter seg, får barn eller blir etterlatt. 

Krav på ulike fradrag oppstår for eksempel i forbindelse 
med reise og pendling med mer. Blant disse skattyterne 
finner vi mange feil. Enkelte skattytere forsøker å kreve 
svært kreative fradrag, som for eksempel ”skattelette for 
kona”, eller fradrag fordi det var så kjedelig i den kommunen 
vedkommende hadde flyttet til. Andre er litt mindre kreative, 
men oppgir likevel fradrag de ikke har krav på. Det gjelder for 
eksempel fradrag for konfirmasjonsutgifter, bompenger selv 
om man ikke er pendler, foreldrefradrag for utgifter til gamle 
foreldre, selv om fradraget kun gjelder barn. 

Analysen av de 4 000 selvangivelsene viste at det er en 
noe høyere andel personer med fødeland utenfor Norden, 
Tyskland og Storbritannia som gjør feil, spesielt i forbindelse 
med ulike fradrag.

De siste årene har det vært en jevn vekst i antall 
utenlandske statsborgere med skatteplikt til Norge, 
uavhengig av om de er bosatt i Norge. Dette gir etaten nye 
utfordringer med hensyn til språk og kulturforskjeller når det 
gjelder veiledning og kontroll. I forbindelse med kontroll er 
det for eksempel mer krevende å få dokumentasjon på om 
en pendler fra Litauen har en kone som tjener lite, slik at 
de som par har krav på skatteklasse 2, enn det ville vært 
dersom paret var etablert i Norge.

Kontroll av enkeltposter

Alle selvangivelser gjennomgår en maskinell kontroll som 
plukker ut selvangivelser som vurderes nærmere av våre 
saksbehandlere. Utplukket bestemmes i hovedsak av 
opplysninger og beløp i enkeltposter i selvangivelsen hvor 
vi erfaringsmessig vet at skattytere gjør mye feil. Hvert år 
vurderer Skatteetaten hvilke poster beløpsgrenser som skal 
plukkes ut til manuell kontroll.

Fokus på enkeltposter med høy risiko for feil sikrer 
likebehandling, men kan føre til noe unødvendig arbeid for 
saksbehandlere. Saksbehandler må sjekke alle selvangivelser 
der skattyter har endret posten, uavhengig av om endringen 
er feil eller ikke. Det betyr at vi har en del kontrollutslag hvor 
selvangivelsen ikke er kontrollverdig. Fordi saksbehandler 
bare skal kontrollere de postene som er tatt ut til kontroll 
det enkelte året, og ikke vurdere hele selvangivelsen, kan det 
også innebære at feil ligger igjen urettet.

For å kunne videreutvikle måten vi kontrollerer på, ønsket 
Skatteetaten en oversikt over feil vi ikke fanger opp med 
kontroll av poster med høy risiko. I tillegg var det et ønske om 
å få en total oversikt over omfanget av feil skattyterne gjør, om 
feilene er i skattyternes favør eller disfavør når de rettes, og om 
det er en sammenheng mellom feilene. Skatteetatens oppgave 
er å sikre skattyternes rettigheter og sørge for at likningen er 
korrekt. Derfor er det viktig at vi legger like stor vekt på å rette 
selvangivelser hvor skattyters feil vil føre til for høy skatt, som 
selvangivelser med feil som vil føre til for lav skatt. 
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Feil i minst 5 prosent av selvangivelsene

Minst 5 prosent av lønnstakerne og pensjonistene hadde feil i 
selvangivelsene. Dette svarer til om lag 190 000 selvangivelser. 
Vi sier det er feil i minst 5 prosent av selvangivelsene fordi 
analysen ikke omfattet feil på områdene eiendom, utland 
og diverse finansielle instrumenter. Kartleggingen av feil er 
basert på innsendte opplysninger. Avdekking av uoppgitte 
inntekter og lignende krever andre tilnærmingsmetoder. I 
analysen fant vi at de fleste feilene gjelder fradrag. Når det 
gjelder inntekt, er det meste dokumentert i grunnlagsdata.

Større risiko for feil i selvangivelser med endringer
Analysen av dataene fra kartleggingen viste tydelig at 
risikoen for feil øker betraktelig når skattyter har gjort 
en endring eller tilføyelse i selvangivelsen. Figur 1 viser at 
andelen med feil ligger på cirka 17 prosent når vi kun ser på 
selvangivelser der skattyter har krevd et fradrag eller endret 
et forhåndsutfylt fradrag.

Figur 1 Andel selvangivelser med fradrag blant de som har krevd et fradrag, 
eller endret et forhåndsutfylt fradrag

Figur 2 Fordeling mellom feil på fradragsposter som går i skattyters favør ved retting, og feil som går i skattyters disfavør ved retting. Fordelt på alle 
selvangivelsene (venstre kakediagram) og selvangivelser som ble rettet i likningsbehandlingen i 2011 (høyre kakediagram)

De fleste feilene ville ført til høyere skatt for skattyter
I vår analyse så vi at 83 prosent av feilene ville ført til mer 
skatt for skattyter. Det betyr at skattyter har ført opp et 
fradrag han eller hun ikke har krav på – vi sier at rettingen 
av feilen er i skattyters disfavør. De resterende 17 prosent av 
feilførte fradrag ville ført til at skattyter betaler for mye skatt 
dersom de ikke rettes, det vil si at en retting av feilen vil gå 
i skattyters favør. Når vi ser på fordelingen i figur 2 mellom 
feilene som ble rettet i likningsbehandlingen, er forholdet 
73 prosent i skattyters disfavør og 27 prosent i skattyters 
favør. Det betyr at Skatteetaten retter en noe høyere andel 
selvangivelser der skattyter har gjort feil som kan føre til at 
de betaler for mye skatt, enn fordelingen av feil blant alle 
lønnstakere og pensjonister tilsier. Det tyder på at etaten 
legger stor vekt på å sikre skattyters rettigheter.

Skattytere med mange fradrag gjør flere feil
Figur 3 viser at det er en tydelig sammenheng mellom bruk 
av flere poster og risikoen for at skattyter gjør feil. Når en 
skattyter krever flere fradrag, øker risikoen for feil. Blant 
de skattyterne som har brukt tre poster er det om lag 35 
prosent som har feil på minst en av postene. Blant de som 
har brukt fem poster er det over 60 prosent som har feil på 
en av dem.

Funnene brakte oss i retning av å undersøke muligheten 
for å plukke ut selvangivelser til kontroll på bakgrunn av ulike 
kjennetegn ved skattyter. Dersom vi gjennom kartlegging av 
innleverte selvangivelser kan finne grupper med høy risiko 
for å gjøre feil, vil vi også kunne jobbe mer preventivt med 
målrettet informasjon og veiledning.



17 %
27 %

73 %83 %

Favør

Disfavør

17 %

83 %

Feilaktige endringer av selvangivelsen

Korrekte endringer av selvangivelsen

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Endret én post Endret to 
poster

Endret tre 
poster 

Endret fire 
poster 

Endret fem 
poster 

Andel feil 

9Analysenytt 01I2015 

Kontroller rettet mot skattytere som gjør feil
På bakgrunn av det vi lærte fra analysen av selvangivelsene, 
valgte vi ut en del selvangivelser til kontroll på en ny måte. 
Kontrollen ble gjennomført i 2013 og i 2014. Vi valgte ut 
skattytere som hadde gjort endringer på flere fradragsposter, 
og kontrollerte hele selvangivelsen til de skattyterne som 
ble plukket ut til denne kontrollen. Dette betyr at vi jobber 
med en dreining fra å kontrollere ulike poster, til å kontrollere 
grupper av skattytere som gjør mange endringer.

Finnes det nettverk som gjør feil?

Etter kontrollen undersøkte vi om det finnes grupperinger 
som systematisk leverer selvangivelser med flere feil. Ved 
å sammenstille opplysninger om skattytere som krever 
flere urettmessige fradrag, finner vi flere grupper med 
fellestrekk. Disse skattyternes selvangivelser og demografi 
er så like at det virker overveiende sannsynlig at de enten 
har samarbeidet om innlevering av selvangivelsene, eller at 
noen har levert selvangivelsen for dem. Ved å gjennomføre en 
nettverksanalyse fant vi rundt ti slike nettverk med til sammen 
2 000 personer. Flere av nettverkene kjennetegnes ved at de 
fleste skattyterne er født utenfor Norden. Vi vet ikke om de 
som inngår i nettverk lærer av hverandres feil, eller om det er 
organiserte og bevisste unndragelser. Vi vet heller ikke om det 
er språkproblemer eller manglende forståelse for det norske 
skattesystemet som er årsaken til at skattytere med fødeland 
utenfor Norden er overrepresentert i nettverkene. Det er 
ikke ulovlig å bistå andre med innlevering av selvangivelsen, 
og i mange land som ikke har forhåndsutfylte opplysninger i 
selvangivelsen, er dette ganske vanlig, også for lønnstakere 
og pensjonister. Men dersom bistanden er lite profesjonell, er 
det viktig for Skatteetaten å arbeide forebyggende og å hindre 
spredning av gjentagende misforståelser av skattereglene og 
feil i selvangivelsene.

Vi vet foreløpig svært lite om hvorvidt slike nettverk er 
økende i størrelse eller antall, men vi kommer til å følge med 
på utviklingen etter kontrollen av inntektsåret 2013. 

Økende bruk av risikoprofiler sikrer 
likebehandling av skattytere

Skatteetaten bruker mye ressurser på kontroll av 
selvangivelser, og gjennom denne undersøkelsen har vi 
sett at det er et potensial for å forbedre behandlingen av 
selvangivelser, slik at den fanger opp skattytere med stor 
sannsynlighet for å gjøre feil. Det er en ekstra utfordring å 
finne feil blant de som gjør få endringer. Dette gjelder relativt 
mange skattytere, og kun en liten andel av dem gjør feil. 

For bedre å kunne målrette kontrollene, kan Skatteetaten 
utvikle risikoprofiler som deler inn skattyterne etter risiko for 
å gjøre feil ved hjelp av prediktive modeller. Slike modeller 
tar utgangspunkt i historiske data for å lage antagelser 
om fremtidige hendelser. I dette tilfellet kan en slik modell 
forutsi sannsynligheten for at en skattyter leverer en 
selvangivelse med et fradrag han eller hun ikke har krav på. 
Intensjonen er at risikoprofiler skal gi grunnlag for å målrette 
kontrollene. Kombinert med analyser av kjennetegn kan vi 
knytte skattytere opp mot bestemte behandlingsløp, både 
med tanke på å sikre god etterlevelse og god service. Alle 
skattytere som oppfyller de samme kriterier i henhold til sin 
risikoprofil, behandles i utgangspunktet på samme måte. På 
denne måten sikrer etaten økt likebehandling av skattytere. 

Skatteetaten jobber i tillegg aktivt med å forenkle 
informasjonen på skattetaten.no og veilede på ulike arenaer. 
Gjennom kartlegging av selvangivelser og av nettverk, får 
etaten bedre kunnskap om skattytere og deres behov for 
veiledning. Dette gir oss en unik mulighet til å utvikle og nå 
frem med forebyggende tiltak. 

Figur 3 Andel feil i selvangivelsene, fordelt på hvor mange poster som er endret

Referanse
Olsen, Øystein, Elin Sætre Arnevik, Tor Michelsen, 
Cecilie Foss (2013) Skattyternes etterlevelse ved salg av 
aksjer. Rapport, Skatteetaten
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Skattekistens hull 
– hvordan få kunnskap om etterlevelse? 

“It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so” 
Mark Twain

Skatteetaten står overfor en voksende og dynamisk 
skattytermasse med endrende kunnskaper, holdninger og 
sammensetning. For å være i forkant og håndtere stadig 
nye utfordringer må Skatteetaten være nytenkende og 
jobbe kunnskapsbasert. Denne artikkelen presenterer 
hvordan vi, ved å se på hele skattytermassen og deres 
etterlevelsesmønstre over tid, kan øke vår kunnskap om 
nåværende og fremtidige risikoområder for manglende 
etterlevelse. 

Samfunnsoppdraget til Skatteetaten er å sikre 
finansieringen av velferdsstaten. Dette oppnås når 
skattyter etterlever. På Skatteetatens område innebærer 
det at skattyter handler i tråd med regelverket på skatte-, 
avgifts- og folkeregisterområdet. En skattyter etterlever når 
vedkommende:

• er registrert i pliktige registre

• leverer riktige, dokumenterte og fullstendige 
opplysninger til rett tid

• betaler riktig skatt til rett tid

Skattytere omfatter personlige skattytere, personlig 
næringsdrivende og virksomheter. 

Kunnskap om hva som forårsaker manglende 
etterlevelse, er en viktig forutsetning for å kunne innrette 
innsats effektivt mot skattytere, som enten har utfordringer 
med å etterleve, eller ikke ønsker å etterleve. Dagens 
samfunn preges i økende grad av raskt endrende markeder, 
teknologisk utvikling, befolkningsvekst, økt globalisering og 
arbeidsinnvandring (Bamiatzi og Kirchmaier 2012, Wright og 
Stigliani 2013, ssb.no). Som følge av dette har Skatteetaten en 
voksende skattytermasse hvor kunnskapsbehov, holdninger, 
motivasjon og atferd til skattyter er i stadig endring. Dette 
innebærer at flere og nye utfordringer må håndteres på 
stadig kortere tid. I tillegg forventes det at Skatteetaten skal 
øke sin ressurseffektivitet slik at samfunnsoppdraget kan 
løses med stadig færre ressurser. Overordnede trend- og 
samfunnsvurderinger, i tillegg til interne erfaringer, har vært 
benyttet når Skatteetaten vurderer risikoene for manglende 
etterlevelse. Skal Skatteetaten innfri forventingene må 
imidlertid Skatteetaten øke omstillingsevnen, og i større grad 
arbeide systematisk og kunnskapsbasert for å avdekke, og 
effektivt håndtere, nåværende og fremtidige utfordringer 
knyttet til skattyters etterlevelse.
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Hvordan få økt kunnskap om etterlevelsen til 
skattyterne?

Manglende etterlevelse kan være en konsekvens av 
ulike årsaker, og årsaker kan endre seg over tid. Tillit til 
myndigheter, normer i samfunnet, opplevd oppdagelsesrisiko, 
og skattyters identitet og tilhørighet kan påvirke i hvilken grad 
skattyter ønsker å etterleve (Riahi-Belkaoui 2004, Kountouris 
og Kyriaki 2013, Richardson 2006, Torgler og Neven 2010, 
Lewis m.fl. 2009, Kornhauser 2007). Regelverk, rutiner 
eller systemer kan påvirke hvor enkelt det er å etterleve, og 
skattyters holdning, kompetanse og evne kan påvirke grad 
av etterlevelse (Muehlbacher m.fl. 2011, Smith 1992). 

Hver av disse årsakene vil kreve ulik virkemiddelbruk, 
dersom vi skal redusere risikoene og forbedre skattyters 
etterlevelse. For eksempel kan vi forenkle regelverket, 
eller gi økt informasjon for å forbedre etterlevelsen blant 
skattytere med dårlig kunnskap om skattesystemet og 
tilhørende regler (Park og Huyn 2003). For skattytere som 
ikke ønsker å etterleve, kan vi prøve å forbedre etterlevelsen 
gjennom holdningskampanjer eller direkte tiltak som 
sanksjoner (Cummings m.fl. 2009). For å få kunnskap om 
hvilke virkemidler som bør settes inn hvor, må vi undersøke 
årsaker til manglende etterlevelse i sammenheng med de 
ulike områdene av etterlevelse. En skattyter kan nemlig 
etterleve på ett område, men ha manglende etterlevelse 
på et annet område. For eksempel kan en skattyter levere 
pliktige dokumenter til rett tid, men likevel ha utfordringer 
med å betale skatt i rett tid.

Årlig samler Skatteetaten inn store mengder data 
om skattyterne. Dette gjør vi for å kunne fastslå korrekt 
grunnlag for beskatning. Denne informasjonen gir oss også 
innsikt i etterlevelsen hos skattyter på ulike områder. Ved å 
sammenstille informasjon om skattyternes etterlevelse, kan 
Skatteetaten få økt kunnskap om risikoområder og årsaker 
til manglende etterlevelse. Dette er viktig kunnskap for å 
kunne utforme tiltak som kan gi forbedret etterlevelse.

Hvordan måle etterlevelse?

For å undersøke årsaker og risikoområder for manglende 
etterlevelse, må vi operasjonalisere etterlevelsesbegrepet 
og gjøre det målbart. I følge Skatteetatens definisjon på 
etterlevelse, kan en skattyter ha manglende etterlevelse på 
tre hovedområder: 

• Registrering

• Levering 

• Betaling 

På bakgrunn av de opplysningene Skatteetaten har, 
er det vanskelig å vite om registreringer mangler, eller om 
opplysninger er feil registrert. Vi kan derimot få indikasjoner 
på mangler eller feilregistreringer. Vi kan operasjonalisere 
området registrering på bakgrunn av om skattyter har 
registrert samme opplysning på ulik måte i ulike systemer. 
For eksempel kan vi undersøke om lønns- og trekkoppgaven 
oppgir et annet antall ansatte enn det som er oppgitt i 
arbeidsgiverregisteret. Avvik mellom antall ansatte i disse to 
registrene betyr ikke alltid at noe er feil. Et avvik kan imidlertid 
gi indikasjoner på feilregistreringer, fordi det for en stor del 
av arbeidsgiverne skal være samsvar mellom registrene. 

På området levering har vi indikatorer på manglende og 
sene leveringer av merverdiavgiftsoppgave, selvangivelse 
og lønns- og trekkoppgave, og en del informasjon om 
opplysningene som er levert er korrekte. 

På området betaling har vi indikatorer på manglende og 
for sen betaling av krav som restskatt og merverdiavgift. 
I tillegg kan vi opparbeide økt kunnskap om skattyters 
etterlevelse gjennom informasjon fra oppgavekontroller og 
øvrige tiltak.

Figur 1 gir en oversikt over indikatorer som kan benyttes 
som mål på etterlevelse.

Figur 1 Etterlevelsesindikatorer
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Etterlevelsen til norske virksomheter kan 
forbedres

Personlige skattytere har få muligheter til å unndra skatt 
og avgifter. Årsaken er at personlige skattytere i stor 
grad ivaretas gjennom tredjepartsrapportering og en 
forhåndsutfylt selvangivelse. Virksomheter rapporterer 

derimot inn til Skatteetaten selv. Dette kan gi virksomheter 
både større incentiver og større muligheter til å unndra 
(Kleven m.fl. 2010). 

Manglende etterlevelse gir uheldige konsekvenser som 
unødvendig ressursbruk i form av påminnelser, sanksjoner, 
uheldig konkurransevridning i næringslivet for seriøse 

Tabell 1 Andelen virksomheter i Norge med manglende etterlevelse i 2013

Etterlevelsesindikatorer Prosentandel

Registrering Manglende Arbeidstaker og arbeidsgiverregisteret 7,5 %

Lønns- og trekkoppgave 2,5 %

Feil antall ansatte i arbeidstaker og arbeidsgiverregisteret og lønns- 
og trekkoppgaven 20,2 %

Likningskommune 4,6 %

Levering Sen Selvangivelse 6,1 %

Merverdiavgiftsoppgave 4,0 %

Lønns- og trekkoppgave 5,2 %

Arbeidsgiveravgift 42,1 %

Korrekthet Selvangivelse: har kontrollutslag 29,5 %

Selvangivelse: har endringssak 2,7 %

Selvangivelse: har skjerpet tilleggsskatt 0,001 %

Selvangivelse: har tilleggsskatt 0,8 %

Merverdiavgiftsoppgave 1,4 %

Manglende Selvangivelse 1,1 %

Merverdiavgiftsoppgave 2,6 %

Lønns- og trekkoppgave 4,1 %

Arbeidsgiveravgift 12,0 %

Betaling Sen Betalingskrav 31,6 %

Merverdiavgiftsoppgave 40,2 %

Manglende Betalingskrav 2,4 %

Merverdiavgiftsoppgave 4,5 %
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aktører, lav tillit til skattesystemet og mindre inntekter til å 
finansiere velferdssamfunnet. Tabell 1 viser prosentandeler 
av virksomheter i Norge som ikke etterlever i 2013 på 
ulike områder. Tabellen følger Skatteetatens definisjon på 
etterlevelse og viser grad av etterlevelse innenfor områdene 
registrering, levering og betaling. Tabellen viser at det er 
lave prosentandeler med manglende etterlevelse innenfor 
de fleste av etterlevelsesindikatorene, men at det er rom for 
forbedringer. 

Hvordan finne risikoområder for manglende 
etterlevelse?

Systematisk bruk av informasjonen som skattyternes 
demografi, rollehistorikk og regnskapstall, kan gi oversikt 
over hvilke skattytere en står overfor i ulike sammenhenger. 
Denne oversikten kan brukes til å avklare ressursbruk og 
tiltak for grupper av skattytere. Områder som for eksempel 
har en høy andel skattytere som går over til pensjon, kan 
ha behov for ressurser til veiledning og informasjon for å 
forenkle overgangen (Andresen og Tangen 2015) og skape 
bedre etterlevelse.

Prediktive modeller kan øke vår kunnskap om 
risikoområder
Gjennom prediktive modeller kan vi få ytterligere kunnskap 
om hvorfor, og for hvilke grupper manglende etterlevelse 
kan være en utfordring. Prediktiv modellering innebærer 
at en bruker historiske data for å utarbeide en modell som 
predikerer sannsynligheten for at en hendelse oppstår i 
fremtiden. Prediktiv modellering kan altså benyttes for å 
predikere hvor sannsynlig det er at en skattyter kommer til å 
etterleve. Sannsynligheten bør beregnes ut fra et mangfold 
av forklaringsvariabler, som er statistisk, eller teoretisk, 
relatert til manglende etterlevelse (se Siddiqi 2006). 

I Skatteetaten er det gode muligheter for å utarbeide 
treffsikre prediktive modeller som kan øke vår kunnskap om 
risikogrupper. Skatteetaten har informasjon om flere forhold 

som kan være relevant for å forutsi hvorvidt skattytere 
kommer til å etterleve eller ikke. Vi har grunnleggende 
informasjon om personer, som for eksempel alder, kjønn, 
sivilstand, bosted, fødeland og arbeidsted. For virksomheter 
har vi informasjon som størrelse, alder, enhetstype, bransje, 
omsetning per ansatt, bruttofortjeneste og gjeldsgrad, i tillegg 
til informasjon om virksomheters viktigste rollehaver. Denne 
informasjonen kan brukes for å estimere sannsynligheten 
for om en skattyter kommer til å etterleve.

I senere tid har det vært stor oppmerksomhet rundt 
illojale aktører og arbeidsmarkedskriminalitet som organisert 
kriminalitet, skatte- og avgiftsunndragelser, sosial dumping og 
menneskehandel. Illojale aktører er aktører som ikke ønsker 
å etterleve, og bevisst ikke følger regelverket på skatte-, 
avgifts- og folkeregisterområdet. Spesielt har det vært fokus 
på illojale aktører i bransjer som bygg og anlegg, eiendom og 
i bransjer som er kontantintensive. For å øke vår kunnskap 
om illojale aktører kan vi ta utgangspunkt i informasjonen vi 
har fått gjennom kontrollene som har til hensikt å avdekke 
svart omsetning eller arbeidsmarkedskriminalitet. Ut i fra 
disse kontrollene kan vi estimere sannsynligheten for om en 
skattyter vil være illojal og få avdekking gjennom kontroll. 

For å ta hensyn til at sannsynligheten for at en skattyter 
kommer til å etterleve innenfor et område, ikke nødvendigvis 
er lik sannsynligheten for at skattyteren kommer til å 
etterleve innenfor et annet område, bør det utarbeides 
prediktive modeller som estimerer sannsynlighetsverdier for 
hvert område. 

Hva kan vi bruke modeller som predikerer 
etterlevelse til?

Når en kjenner sannsynligheten for at en skattyter ikke 
etterlever, kan en gruppere skattytere inn i risikogrupper. 
Prediktive modeller kan bidra til å avdekke hva som 
kjennetegner skattytere med høy eller lav sannsynlighet for 
manglende etterlevelse. Når vi vet hva som kjennetegner 
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skattytere med manglende etterlevelse, kan vi utvikle 
risikoprofiler som gir innsikt i hvorfor skattyter har problemer 
med etterlevelsen. Denne innsikten kan vi bruke til å avklare 
hvilke virkemidler som kan redusere risikoen for manglende 
etterlevelse. Man kan utvikle tilpasset virkemiddelbruk 
overfor grupper av skattytere. Ved å målrette tiltakene på 
denne måten, vil etaten bedre kunne ivareta skattyters behov, 
tilby bedre service overfor skattyter og etablere en større 
grad av likebehandling av skattytere med like egenskaper. 

Ved å utarbeide prediktive modeller for hver av 
etterlevelsesindikatorene kan vi også se om det er 
sammenhenger mellom viktige forklaringsfaktorer og de 
ulike områdene av etterlevelse. 

Over tid kan man skape dynamisk oversikt over 
skattytermassen og avdekke utviklingstrekk. Slik kan 
Skatteetaten i større grad ligge i forkant av utfordringer og 
forberede seg på hvilke tiltak og ressurser som kan være 
nødvendig for å sikre høy grad av fremtidig etterlevelse. 

Prediktive modeller kan altså bidra til å avdekke 
kjente eller nye områder hvor det er risiko for manglende 
etterlevelse. Kunnskapen som kommer frem av prediktive 
modeller kan utfordre, underbygge, veilede eller gi innspill 
til etablerte antagelser om risikofaktorer for manglende 
etterlevelse.

Kunnskapsbaserte arbeidsmetoder kan gi 
forbedret etterlevelse

Skatteetaten står overfor stadig større og mer komplekse 
utfordringer. For å møte disse utfordringene er det 
nødvendig at Skatteetaten jobber kunnskapsbasert mot 
nye, fremtidsrettede løsninger. Nyanserte analyser av hvilke 
faktorer som påvirker etterlevelsen, og undersøkelser av 
sammenhenger mellom etterlevelsesindikatorene, kan 
øke vår kunnskap om hva som forårsaker manglende 
etterlevelse. Ved å samle informasjon om skattyters 
etterlevelsesmønstre kan vi vise utvikling og kjennetegn på 
skattytere over tid, teste etablerte antagelser, og avdekke 
sentrale kunnskapshull, risikoområder og utfordringer 
knyttet til etterlevelsen blant skattyterne. Dette innebærer 
en kunnskapsbasert arbeidsmetode som kan gi innspill til 
hvordan vi mest hensiktsmessig kan innrette vår innsats for 
å sikre høy grad av fremtidig etterlevelse. Resultatet kan bli 
en mer fremtidsrettet, effektiv og målrettet bruk av etatens 
ressurser og virkemidler. 

Gjennom statistiske analyser, som prediktive modeller, vil 
vi få informasjon om det som kan operasjonaliseres gjennom 
tall. Dette betyr at statistiske analyser kun belyser en del av 
skattyters etterlevelsesmønster. For å få et mer helhetlig 
bilde av skattyters etterlevelsesmønster, må resultater fra 
analyser vurderes opp mot øvrig erfaring og kunnskap både 
innad i etaten og eksternt. 
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Modeller for effektiv utvelgelse av 
omsetningsoppgaver til kontroll

Shahrukh Hussain

Per Arne Paulsen

Anders Berset

Kontroll av omsetningsoppgaver er et viktig virkemiddel for 
å sikre at merverdiavgiftsoppgjøret blir riktig. Utvelgelse av 
omsetningsoppgaver til kontroll er en omfattende oppgave, 
og en viktig del av samfunnsoppdraget til Skatteetaten. I 
løpet av de siste årene har Skatteetaten testet statistiske 
modeller som kan angi sannsynlighet for feil i innsendte 
oppgaver. Denne type modeller omtales ofte som 
prediktive modeller, og vil kunne bli et viktig verktøy for å 
effektivisere oppgavekontrollen og oppnå økt etterlevelse av 
merverdiavgiftsregelverket.

Merverdiavgift (MVA) skal beregnes ved omsetning, 
uttak og innførsel av varer og tjenester. I 2015 er statens 
samlede inntekter beregnet til 1 329 milliarder kroner, 
og av dette utgjør MVA 256 milliarder, eller 19 prosent. 
Skatteetaten har ansvar for MVA som skal beregnes ved 
omsetning og ved uttak av varer og tjenester. Fra 1.1.2016 
overtar Skatteetaten Tollvesenets ansvar for MVA ved 
import. MVA er en beskatning på det endelige forbruket av 
varer og tjenester. Avgiften skal som hovedregel beregnes 
i alle ledd i omsetningskjeden, men hvis kjøperen skal 
benytte anskaffelsen i sin avgiftspliktige virksomhet, kan 
virksomheten kreve fradrag for avgiften. På denne måten blir 
avgiften til slutt belastet det siste omsetningsleddet, som er 
sluttforbrukeren av varen eller tjenesten. 

Merverdiavgiftspliktige virksomheter skal rapportere 
omsetning gjennom å levere omsetningsoppgaver til 
Skatteetaten. Det mest vanlige er å rapportere inn annenhver 
måned. Skatteetaten finner både bevisst feilrapportering og 
ubevisste feil gjennom kontroller av omsetningsoppgavene. 
Eksempler på bevisst feilrapportering er underrapportering 
av inntekter, overrapportering av fradrag og feilaktige krav 
om å få refundert avgift. Ubevisste feil kan være knyttet til 
misforståelser av regelverk og ulike typer av feilføringer. For 
Skatteetaten er det viktig å forhindre og forebygge ubevisste 
feil og å avdekke bevisst feilrapportering. Kontrollen av 
omsetningsoppgavene er en viktig funksjon for å sikre 
riktig avgiftsrapportering og inntekter til det offentlige, 
og for å opprettholde den høye tilliten til skattesystemet 
og Skatteetaten. Realistisk sett kan Skatteetaten bare 
kontrollere en liten andel av alle oppgavene som kommer 
inn. I denne artikkelen vil vi belyse hvordan vi kan benytte en 
risikobasert modell for utvelgelse til oppgavekontroll. 

Målet er mer treffsikre kontroller

I 2013 gjennomførte Skatteetaten i overkant av 16 000 
oppgavekontroller. Dette innebærer at cirka 1 prosent av 
alle oppgaver som kommer inn blir tatt ut til kontroll. I tillegg 



0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pr
os

en
t

År

Treffprosent

17Analysenytt 01I2015 

til oppgavekontroll vil saksbehandler vurdere alle oppgaver 
hvor den avgiftspliktige har avgift til gode, før utbetaling. 
Skatteetaten finner beløpsmessige feil som har betydning 
for hvor mye MVA virksomheten skal betale eller har til gode 
i om lag 37 prosent av oppgavene som kontrolleres. Det har 
vært en økning i treffprosent, det vil si en økning i andelen 
oppgavekontroller hvor Skatteetaten finner beløpsmessige 
feil, fra 2012 til 2013. Antall oppgavekontroller er redusert 
fra cirka 20 000 årlig mellom 2010 og 2012 til cirka 16 000 
i 2013. 

I 2011 ble det gjennomført stikkprøver for å se på den 
alminnelige etterlevelsen i omsetningsoppgavene. Det ble 
gjennomført 878 stikkprøvekontroller, og 12 prosent av 
oppgavene hadde beløpsmessige feil. For virksomheter 
som hadde avgift til gode ble det funnet beløpsmessige 
feil i underkant av 15 prosent av omsetningsoppgavene. 
Disse stikkprøvekontrollene sannsynliggjorde et 
relativt stort kontrollpotensial innenfor kontrollen av 
omsetningsoppgavene, med tanke på at Skatteetaten 
kontrollerer 1 prosent av alle oppgavene som kommer inn i 
løpet av ett år.

Fra manuell utvelgelse til å forutsi hvilke oppgaver som 
har feil
Skatteetaten bruker en rekke filtre, som foreslår en nærmere 
vurdering av oppgaver som oppfyller forhåndsdefinerte 
kriterier, for å behandle omsetningsoppgaver som 
kan inneholde feil, være mangelfulle eller ha ulogiske 
opplysninger. En utfordring med flere av filtrene er at de 
gir mange utslag, og at oppgavekontrollørene må foreta 
en rekke oppslag og sammenligninger for å komme frem til 
hvilke oppgaver som de skal kontrollere. I enkelte tilfeller kan 
dette være en betydelig jobb. Ved hjelp av nyvinninger innen 
teknologi, og bruk av prediktive modeller, kan Skatteetaten 
gjennom prediktive modeller som angir sannsynligheten for 
feil i den enkelte oppgave, få et godt supplement til dagens 
filtre.

Figur 1 viser samlet treffprosent for oppgavekontrollene i 
perioden 2005 til 2013. Vi ser at det har vært en del variasjon 
i perioden, fra et toppunkt i 2007 med en treffprosent på 
nærmere 40 prosent, til i underkant av 30 prosent i 2008. 
Det er et mål å øke både treffprosent og finne oppgavene 
med de største gjennomsnittlige beløpsmessige feilene. 
Dataene som Skatteetaten har tilgjengelig, gir gode 
muligheter til å utvikle treffsikre prediktive modeller. Vi 
har testet ut mulighetene for å benytte slike modeller til 
utvelgelse av saker til MVA-oppgavekontroller. Målsetningen 
med en prediktiv modell for å velge ut oppgaver til kontroll er:

• Et bedre utplukk av skattytere som potensielt ikke 
etterlever.

• Identifisere ny, begynnende eller skjult svindel eller 
feiltyper hos virksomheter.

• Redusere tiden som brukes på å velge ut oppgaver 
til kontroll.

Data mining avdekker verdifull informasjon

For å utvikle prediktive modeller kan vi bruke data mining-
verktøy. Data mining kan oppdage mønstre i dataene som 
ikke kan gjenkjennes manuelt, og gir oss prediktive estimater 
på forhold vi er interesserte i, for eksempel sannsynligheten 
for feil i omsetningsoppgaver. Vi har tatt i bruk data mining-
verktøy for å analysere tusenvis av tilfeller, og med dette 
avdekket statistiske mønstre blant omsetningsoppgavene. 

Data mining gjør oss i stand til å avsløre former for 
manglende etterlevelse som verken er definert av oss 
på forhånd eller som vi allerede kjenner til. Dermed kan vi 
trekke ut ny informasjon fra dataene som vi kan bruke til å 
lage mer treffsikre prediktive modeller. Prediktive modeller 
tar tid å utvikle, men når de er laget kan de gå gjennom tusen 
tilfeller i løpet av sekunder, og kan brukes igjen og igjen, 
helt til det skjer konkrete endringer i data eller eksterne 
forhold som tilsier at de må oppdateres. En modell angir 

Figur 1 Utvikling i treffprosent for oppgavekontroll. 2005–2013
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en sannsynlighetsscore til hver merverdiavgiftspliktige 
virksomhet eller oppgave. I vår scoringsmodell vil den enkelte 
oppgave få en unik verdi gitt som en poengsum fra 0–100 
som angir sannsynlighet for feil. Virksomheter som har høy 
score har høyere sannsynlighet for å ha feil i oppgaven, 
og oppgavene overføres derfor til oppgavekontrollører 
som arbeider videre med sakene og avgjør om det skal 
gjennomføres kontroll eller ikke. Prediktive modeller gjør 
utvelgelsesprosessen raskere, og blir et viktig støtteverktøy 
for oppgavekontrollørene for å velge ut saker til kontroll. 

Når vi har kommet frem til en treffsikker og robust modell, 
vil denne bidra til å redusere det manuelle arbeidet med å 
gå gjennom potensielle kontrollkandidater betydelig, og føre 
til at en større del av tiden kan brukes på gjennomføring av 
kontrollene. Vi har testet modeller gjennom flere piloter og 
høsten 2014 gikk vi inn i tredje fase av modellutviklingen. 
Det er ikke uvanlig at det må gjennomføres tester i flere 
omganger før en endelig modell kan etableres.

Modellen er testet ut gjennom flere piloter

En første pilottesting av en prediktiv modell for utvelgelse til 
oppgavekontroll ble gjennomført i 2011 og 2012 i tre regioner. 
På grunn av korte saksbehandlingsfrister og manglende 
integrasjon mellom systemene, måtte utvelgelsen 
gjennomføres før de avgiftspliktige virksomhetene leverte 
omsetningsoppgave. Det vil si at utgangspunktet for kontroll 
var høy score terminen før selve kontrollen ble gjennomført. 
I alt 1 939 oppgavekontroller ble gjennomført i pilotperioden, 
hvor 1 061 ble valgt ved bruk av prediktiv modell, mens de 
resterende ble valgt tilfeldig. Kontrollene som ble valgt ut 
av den prediktive modellen, gav noe høyere treffprosent på 
oppgavene med avgift til gode, og noe lavere treffprosent 
på oppgavene med avgift å betale, sammenlignet med 
filtrene. På tross av at man ikke rakk å ta hensyn til de siste 
opplysningene virksomhetene sendte inn som grunnlag 
for scoring, var resultatene fra piloten såpass lovende 
at Skatteetaten ønsket å fortsette utviklingsarbeidet. 

Gjennom den første piloten fikk vi også en del erfaringer 
knyttet til hvilke oppgaver og virksomheter som er egnet for 
oppgavekontroll. 

I den andre piloten ble det gjort en del forbedringer i 
modellen basert på disse erfaringene og tilbakemeldinger 
fra oppgavekontrollørene. Det ble lagt opp til å score alle 
omsetningsoppgaver som hadde kommet inn innenfor noen 
gitte tidsperioder opp mot frist for innlevering. Som tidligere 
ble det benyttet historiske data over kontroller for å utvikle 
modellen. Etter noen forbedringer ble den andre piloten 
testet i to regioner. 

Den andre piloten ble delt i to faser. I første fase ble det 
lagt opp til at oppgavekontrollørene skulle gjennomføre 
oppgavekontroll for oppgaver med høy score, og de fikk i 
liten grad anledning til å gjøre ytterligere risikovurderinger. 
Dette ble gjort for å evaluere hvor godt modellen traff. I 
andre fase, fikk oppgavekontrollørene anledning til å vurdere 
hvilke av oppgavene med høy score som de anså som mest 
kontrollverdig. I fase én var treffprosenten på 35 prosent, 
og i fase to var treffprosenten på 37 prosent. Resultatene 
fra fase to er noe over landsgjennomsnittet i perioden. 
Resultatforbedringen i fase to henger trolig sammen med 
både modellforbedringer og systemtekniske forbedringer.

Figur 2 viser at resultatene fra kontrollene som er 
valgt ut basert på den prediktive modellen har økt i løpet 
av prosjektperioden, sammenligningsgrunnlaget her er alle 
andre gjennomførte oppgavekontrollene i pilotperiodene.

Høsten 2014 – Videreføring og ny modell 
gjennom en tredje pilot

Arbeidet med å utvikle en prediktiv modell er videreført høsten 
2014 gjennom en tredje pilot, som er basert på en evaluering 
av modellen fra den andre piloten og systemtekniske 
forbedringer som gir økt integrasjon mellom scoring og 
saksbehandlingssystemene til oppgavekontrollørene. Vi har 

Figur 2 Treffprosent for prediktiv modell og ordinær oppgavekontroll
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testet flere nye kjennetegn i de prediktive modellene, og de 
som har statistisk signifikant betydning er inkludert i den nye 
modellen. Med noen unntak vil alle oppgaver som leveres bli 
scoret. Vi har satt en grense på at alle oppgaver med score 
over 75 vil overføres til oppgavekontrollør som potensiell 
kontrollkandidater. 

Vi har validert modellen, det vil si at vi har testet modellens 
evne til å predikere, på et utvalg av tidligere oppgavekontroller 
som er holdt utenfor modellutviklingen. Denne valideringen 
gir oss grunn til å tro at vår nye tilnærming er robust. 

I figur 3 ser vi gjennomsnittlige beløpsmessige endringer 
fordelt på scoreintervaller i valideringsutvalget som består av 
tidligere gjennomførte oppgavekontroller. Av de kontrollerte 
virksomhetene i valideringsutvalget som hadde score større 
eller lik 80, var den typiske beløpsmessige endringen ved 
kontroll rett i underkant av 50 000 kroner.

Figur 4 viser andelen treff og ikke-treff i valideringsutvalget 
for ulike scoreintervaller. Valideringen viser at høy score 
gjenspeiler en høy treffprosent, og en lav score en lav 
treffprosent. For virksomheter som har score større eller 
lik 90 var det en veldig høy andel treff på rundt 75 prosent. 
Dette gir indikasjon på at modellen er egnet til å skille ut 
saker hvor vi kan forvente å få treff ved oppgavekontroll.

En ny fase er i gang
Vi er nå i gang med tredje fase av arbeidet. Å utvikle 
prediktive modeller krever et godt tverrfaglig samarbeid i 
alle faser mellom de som utvikler modellene, og de som skal 
ta de i bruk. Prediktive modeller gir en unik score til hver 
oppgave, og vil når vi har kommet frem til en endelig modell gi 
oppgavekontrollørene et langt mer treffsikkert utvalg og mer 
tid til selve kontrollgjennomføringen. Det forventes at dette 
vil gi økt treffprosent og mer effektive arbeidsprosesser, og 
på sikt bedre etterlevelse gjennom at vi effektivt kan finne 
virksomhetene som er mest kontrollverdige.

Figur 3 Gjennomsnittlig beløpsmessig endring i kroner for valideringsutvalget, fordelt på ulike scoreintervaller

Figur 4 Fordeling av treff og ikke treff ved tidligere gjennomførte oppgavekontroller i valideringsutvalget, fordelt etter score. Horisontal linje viser 
kontrollgrensen ved score 75
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Færre skjønn og jevnere arbeidsbyrde 
med prediktive modeller

Knut Christophersen

Når virksomheter ikke leverer omsetningsoppgave til rett tid, 
fører det til ekstraarbeid for Skatteetaten som må fastsette 
omsetningen skjønnsmessig. For å hjelpe saksbehandlerne 
med å prioritere arbeidet med de som ikke leverer i tide, har 
Skatteetaten gjennomført en pilotstudie. I denne piloten har 
én skatteregion benyttet prediktive modeller som forutsier 
hvilke virksomheter som leverer omsetningsoppgave, og 
hvilke virksomheter som ikke gjør det. Andelen skjønnede 
virksomheter har gått ned med 16 prosent sammenlignet 
med perioden før piloten. Samtidig har arbeidsbyrden for 
saksbehandlerne blitt jevnere, og arbeidet med å avklare hvilke 
virksomheter som bør slettes fra Merverdiavgiftsregisteret 
har blitt mer effektivt. 

Alle virksomheter som er avgiftspliktige, må rapportere inn 
omsetning til Skatteetaten ved å levere omsetningsoppgaver. 
Etaten bruker disse opplysningene til å beregne hvor mye 
merverdiavgift virksomheten er skyldig, eller om den har krav 
på å få tilbakebetalt avgift. Størsteparten av virksomhetene 
skal levere til en fastsatt frist annenhver måned, totalt 
seks oppgaver i året. Etaten jobber for at flest mulig skal 
levere omsetningsoppgaven i tide. Hvis den oppgavepliktige 
ikke leverer, skal Skatteetaten fastsette omsetningen ved 
skjønn. En rekke virksomheter leverer i dag oppgave etter 
at fristen har forfalt, og etter at etaten har foretatt en 
skjønnsfastsettelse. Det betyr at mye tid går med til unødig 
skjønnsarbeid. 

Skatteetaten har utviklet prediktive modeller som 
estimerer sannsynligheten for om en virksomhet som 
har plikt til å levere omsetningsoppgave til et fastsatt 
tidspunkt, faktisk gjør dette. I et pilotprosjekt har vi delt 
de oppgavepliktige virksomhetene inn i fire grupper med 
utgangspunkt i hvor sannsynlig det er for at de leverer 
omsetningsoppgaven til fristen. Inndelingen kan brukes 
både til å målrette tiltak for å få flere til å levere i tide, og til å 
arbeide mer hensiktsmessig med de som ikke leverer når de 
skal (Christophersen og Larssen 2013). 

Nå har de prediktive modellene og nye arbeidsmåter vært 
prøvd ut i én skatteregion i 2013 og 2014. I denne artikkelen 
ser vi på hvordan andelen virksomheter som skjønnes har 
utviklet seg i pilotregionen sammenlignet med landet for 
øvrig. Videre dokumenterer vi at de nye arbeidsmåtene har 
bidratt til en bedre arbeidsflyt ved at saksbehandlernes 
arbeid med skjønnene fordeles jevnere over den tiden de 
har til rådighet. 

Modellene hjelper til med å prioritere 
skjønnsarbeidet

Når fristen for levering av omsetningsoppgave for en termin 
har forfalt, og virksomhetene som ikke har levert har mottatt 
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en purring, begynner arbeidet med å skjønne virksomhetene 
som ikke har respondert på purringen. Skatteetaten har 
mål om at saksbehandlerne skal ha ferdigstilt 90 prosent 
av alle skjønnene for en termin innen 80 dager etter forfall. 
I perioden som saksbehandlerne arbeider med skjønnene, 
kommer det imidlertid stadig inn oppgaver fra virksomheter 
som leverer for sent. Dersom en saksbehandler allerede 
har skjønnet virksomheten, må saksbehandleren vurdere 
oppgaven som har kommet inn, og om skjønnet skal 
omgjøres eller bli stående. Når vi bruker prediktive modeller 
som forutsier om virksomheten kommer til å levere eller ikke, 
kan saksbehandlerne begynne å skjønne virksomheter som 
har lavest sannsynlighet for å levere, og utsette å skjønne 
virksomheter som har høy sannsynlighet for å levere. I 
den siste gruppen reduseres saksbunken etterhvert som 
virksomhetene leverer inn omsetningsoppgaver. På denne 
måten håper vi å oppnå færre skjønn og mindre merarbeid 
for saksbehandlerne.

Færre skjønn i pilotregionen

Figur 1 viser utviklingen over tid når det gjelder andelen 
oppgavepliktige virksomheter som Skatteetaten har 
vært nødt til å skjønnsfastsette omsetningen for. Her 
sammenligner vi regionen hvor piloten har vært gjennomført, 
med landet for øvrig. Vi ser at mellom tre og fire prosent 
av de oppgavepliktige virksomhetene blir skjønnet. For 
perioden frem til og med 1. termin 2013 lå pilotregionen i 
gjennomsnitt på nivå med landet for øvrig. Fra 2. termin 2013 
var de siste endringene i arbeidsrutinene i pilotregionen på 
plass, og i perioden frem til og med 2. termin 2014 ser vi en 
nedgang i andelen skjønnede virksomheter i pilotregionen 
på 16 prosent, sammenlignet med samme antall terminer i 
perioden før piloten. I denne perioden har også pilotregionen i 
gjennomsnitt 11 prosent lavere andel skjønnede virksomheter 
enn landet for øvrig. 

Figur 1 Andel av tomånederspliktige virksomheter som blir skjønnet. Pilotregion og landet for øvrig
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Figur 2 Kumulativ prosentandel skjønn etter dager etter forfall i pilotregionen for årene 2010, 2011, 2012 og 2013 (pilotår)

Vi ser med andre ord at nedgangen i andelen skjønnede 
virksomheter i pilotregionen sammenfaller i tid med 
innføringen av prediktive modeller og nye arbeidsmåter. 
Dette gjelder både sammenlignet med tidligere år, og 
sammenlignet med landet for øvrig. Vi kjenner ikke til 
andre endringer, hverken i hvordan Skatteetaten arbeider 
med manglende levering av omsetningsoppgave, eller i 
de næringsdrivendes etterlevelse av oppgaveplikten, som 
skulle slå ut på denne måten. Det er derfor mest rimelig å 
anta at det er innføringen av de nye arbeidsmåtene som er 
årsaken til færre skjønn. 

Arbeidet med skjønn begynner tidligere og 
fordeles jevnere

Selv om vi i figur 1 ser en nedgang i hvor mange av 
virksomhetene vi må skjønne, er denne nedgangen mindre 
enn vi hadde ventet når vi nå har brukt prediktive modeller. 
Én mulig forklaring på dette, er at arbeidet med skjønnene 

historisk sett har kommet i gang relativt lenge etter 
forfallsdato, for å unngå å skjønne virksomheter som likevel 
kommer til å levere. Resultatet av å komme sent i gang, er at 
det blir færre skjønn. Dette skyldes at man slipper å skjønne 
de som leverer forsinket. Ulempen når man gjør dette for alle 
virksomheter, er at det blir mye arbeid med skjønnene i de 
siste ukene frem mot fristen på 80 dager etter forfall. 

Figur 2 illustrerer når saksbehandlerne starter arbeidet 
med skjønnene, og hvordan dette har endret seg over tid. 
Vi ser at arbeidet tidligere har kommet sent i gang, og at 
mesteparten har blitt gjort i perioden mellom 65 og 80 dager 
etter forfall. Arbeidet med skjønnene under piloten i 2013 har 
derimot fordelt seg relativt jevnt utover perioden mellom 20 
og 80 dager etter forfall. 

Når vi benytter de prediktive modellene til å prioritere hvilke 
virksomheter vi skal behandle tidlig, og hvilke virksomheter 
vi skal utsette behandlingen av, kan saksbehandlerne 
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komme tidligere i gang og arbeide jevnere uten at antallet 
skjønn de gjennomfører blir høyere. Dette reflekteres også i 
tilbakemeldingene fra saksbehandlerne som har arbeidet på 
nye måter under piloten. 

Positive tilbakemeldinger fra saksbehandlerne

Når vi har snakket med saksbehandlere som har tatt del 
i piloten, forteller de at de er godt fornøyd med de nye 
arbeidsrutinene. De opplever at arbeidet med skjønnene er 
bedre fordelt over den tiden de har til rådighet, og at de derfor 
slipper skippertak med flere hundre skjønn i én omgang. 
At saksbehandlerne lettere får oversikt over sakene sine, 
og hjelp til å prioritere rekkefølgen på oppgavene de skal 
løse, ser altså ut til å være følger av piloten. Videre opplever 
saksbehandlerne at inndelingen av de avgiftspliktige er 
meningsfull og i det store og hele stemmer med deres 
erfaringer med virksomhetene.

Modellen kan bidra til å finne virksomheter som ikke 
lenger er aktive
Inndelingen av de oppgavepliktige virksomhetene, 
gjør det enklere for saksbehandlerne å avklare hvilke 
virksomheter som ikke lenger er aktive, og som derfor 
skal slettes fra Merverdiavgiftsregisteret. Dette kaller vi 
virksomhetsavklaring. Selv om virksomheten skal informere 
Skatteetaten dersom driften opphører, er det ikke alle som 
gjør dette. Det å finne og håndtere slike tilfeller, er derfor 
viktig for å sikre god kvalitet på registeret, og for å unngå 
at Skatteetaten bruker ressurser på virksomheter som ikke 
lenger driver næring. I pilotprosjektet har saksbehandlerne 
konsentrert dette arbeidet til de virksomhetene som har 
lavest sannsynlighet for å levere. Siden modellen gjør det 
mulig å identifisere denne gruppen allerede før forfall, 
kan saksbehandlerne foreta virksomhetsavklaringene 
før  Skatteetaten bruker ressurser på å purre og skjønne  
virksomhetene. 

Som en følge av at arbeidet med virksomhetsavklaringer 
har blitt mer systematisert og målrettet i pilotprosjektet, 
er også antallet virksomheter som har blitt slettet fra 
Merverdiavgiftsregisteret etter virksomhetsavklaring mer 
enn doblet i 2013 når piloten ble gjennomført, sammenlignet 
med året før. Det innebærer et riktigere register, og ressurser 
spart for Skatteetaten. 

Legger til rette for bruk av modellene på 
landsbasis

Blant annet på bakgrunn av de erfaringene vi har gjort i denne 
piloten prøver Skatteetaten nå ut nye tekniske løsninger 
for å benytte prediktive modeller i saksbehandlingen. Det 
innebærer at vi løpende kan hente ut data fra registrene, 
kjøre de prediktive modellene og overføre resultatene til 
saksbehandlerne i fagsystemene. Resultatene kan gjøre 
det lettere å bruke ulike virkemidler mot ulike skattytere 
og bistå saksbehandlerne i beslutninger og prioriteringer. I 
første omgang er piloten med inndelingen av avgiftspliktige 
virksomheter etter sannsynlighet for at de leverer oppgave 
utvidet til to skatteregioner, og Skatteetaten vurderer 
å innføre denne arbeidsmåten på landsbasis. I tillegg 
gjennomfører Skatteetaten nå lignende pilotprosjekter 
når det gjelder manglende levering av selvangivelse for 
selskaper og personlig næringsdrivende. På dette området 
står Skatteetaten overfor mange av de samme utfordringene, 
og vil derfor kunne høste gevinster av å benytte prediktive 
modeller i saksbehandlingen.

Referanse
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Hvordan får vi næringsdrivende 
til å levere til rett tid?

Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering 
og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere 
næringsdrivende til å levere oppgaver og gjøre opp for 
seg til rett tid. Prosjektet står bak de mest omfattende 
effektmålingene i Skatteetatens historie, hvor vi har testet 
34 ulike tiltak på et utvalg av 61 000 skattepliktige og 8 700 
avgiftspliktige næringsdrivende. Et viktig funn er at mange 
næringsdrivende mangler kunnskap om leveringsplikten. 

Næringsdrivende som er sent ute med levering og betaling 
av oppgaver skaper vanskeligheter både for seg selv og 
for Skatteetaten. For den enkelte næringsdrivende er det 
en klar nytteverdi i å levere til rett tid, ved at de slipper 
forsinkelsesavgift og eventuelt andre sanksjoner. For 
Skatteetaten fører forsinkelsene til rent provenytap og 
unødvendig ressursbruk. 

Prosjektet Rettidig innlevering og betaling har siden 
2012 samlet inn informasjon om næringsdrivende som ikke 
leverer til rett tid, og hva som er årsakene til dette. Gjennom 
å teste tiltak som brev per post, via Altinn, SMS og telefon og 
måle effekter av dem, har vi også fått kunnskap om hva som 
fører til handling hos de næringsdrivende. Vi har brukt både 
kvalitativ og kvantitativ analyse for å tilegne oss kunnskap.

Hva trodde vi om årsaker til for sen levering og 
betaling?

Vi startet med å spørre ansatte i Skatt øst og hos 
Skatteoppkreveren om hva de trodde var årsakene til for 
sen eller manglende levering og betaling. Kartleggingen 
viste at mange var av den oppfatning at likviditetsårsaker 
og manglende evne eller vilje til å betale skatt og avgift 
gjør at de næringsdrivende først unnlater å levere pliktige 
oppgaver, for på denne måten å utsette å betale inn pliktige 
beløp. Flere i skatteforvaltningen var av den oppfatning at 
sterkere sanksjoner som dagbøter eller anmeldelser ville 
føre til at flere leverte og betalte til rett tid. Det kom også 
fram antagelser om at regnskapsførere eller revisorer ikke 
mottar bilag i rett tid, eller at den næringsdrivende ikke 
lenger driver virksomhet.

Vi har kartlagt årsakene til for sen levering og 
betaling gjennom dybdeintervjuer...

Gjennom to kvalitative intervjuundersøkelser, en blant 
utenlandske næringsdrivende i Norge (Selsjord og 
Bendiksen 2014) og en blant regnskapsførere (Evensen og 

Marianne Tenden

Marianne Løsset
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Løsset 2014), har vi kartlagt årsakene til at næringsdrivende 
leverer og betaler for sent.

Intervjuer med utenlandske næringsdrivende viste at 
Skatteetaten ikke er en foretrukken informasjonskilde, men 
at de næringsdrivende heller søker informasjon hos venner 
og bekjente. Videre viste denne intervjuundersøkelsen at 
mange sliter med å forstå skatte- og avgiftsregelverket, og at 
de ofte overlater alt ansvar til regnskapsfører. Svak likviditet 
kom også opp som en hovedårsak til for sen betaling, og 
det kom fram at å betale til Skatteetaten ble nedprioritert i 
forhold til andre utgifter eller kreditorer. 

Intervjuer med 16 regnskapsførerfirmaer om hva de 
mener er årsakene til at deres kunder leverer oppgavene 
for sent, viste at flere av årsakene som ble oppgitt i disse 
samtalene sammenfalt med årsakene fra intervjuene 
med de utenlandske næringsdrivende. Intervjuene med 
regnskapsførerne viste også at regnskapskontorene har 
utfordringer med å få inn alle bilag til riktig tid fra enkelte 
klienter. Årsakene til at bilagene kommer sent inn kan være 
sammensatt. Mange fremhevet personlige forhold, dårlige 
holdninger, manglende regnskapsforståelse og dårlig 
likviditet hos kundene som noen hovedårsaker. Videre pekte 
regnskapsførerne på at enkelte av deres kunder mangler 
nødvendig kunnskap, og at de ikke forstår det Skatteetaten 
skriver i sine informasjonsbrev. 

... og gjennom telefonsamtaler med de 
næringsdrivende

Etter vi hadde testet ulike tiltak som skulle få flere til å levere 
til rett tid, mottok vi ofte telefoner fra de næringsdrivende 
hvor vi benyttet muligheten til å spørre om årsaken til 
hvorfor de hadde levert for sent, og på den måten fikk vi økt 
kunnskap om hva som ligger bak for sene leveringer. Våren 
2014 mottok, loggførte og systematiserte vi over 700 slike 
telefonsamtaler. 

I tillegg ringte vi også et tilfeldig utvalg på 200 personlig 
næringsdrivende som ikke hadde levert selvangivelsen innen 
fristen 30. mai. I samtalene benyttet vi en intervjuguide for å 
kartlegge årsaker til for sen innlevering. 

Vi så et mønster i svarene på spørsmålene hos de 
næringsdrivende vi snakket med, både i det tilfeldige utvalget 
av næringsdrivende som vi ringte til, og de næringsdrivende 
som ringte til Skatteetaten. På bakgrunn av antallet 
næringsdrivende vi har pratet med, kan vi med stor grad av 
sikkerhet si hva som er årsakene til at næringsdrivende ikke 
leverer til fristen.

”Jeg visste ikke at jeg skulle levere – skal levere nå”
Av de 200 virksomhetene vi tok kontakt med i 
telefonundersøkelsen, oppga 26 prosent at de ikke visste 
de skulle levere som årsak. Av de 700 samtalene vi fikk fra 
virksomhetene selv, var 22 prosent ikke klar over at de skulle 
levere. Undersøkelsene vi har gjort viser at virksomhetene 
har hørt om leveringsfritak gjennom informasjonskampanjen 
for lønnsmottakere og pensjonister, og tror at det gjelder 
også dem.

Mangel på kunnskap i forbindelse med oppstart eller 
opphør av virksomheten
En gjenganger i samtalene med de næringsdrivende er at 
misforståelser rundt leveringsplikten oppstår i forbindelse 
med oppstart eller opphør av virksomheten. 

Flere av respondentene som var i oppstartsfasen, var 
av den oppfatning at de ikke skulle levere selvangivelse for 
næringsdrivende, siden de i hovedsak var ansatt og bare 
drev næring i liten grad. Andre hadde registrert et selskap 
for noen år siden, men det var ikke blitt noe av. De hadde 
valgt å beholde selskapet, i tilfelle de ville forsøke seg som 
næringsdrivende igjen. 

Som eksempel kan vi nevne en respondent som hadde 
slettet selskapet sitt i Brønnøysundregistrene da han nå var 
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fast ansatt, og siden Skatteetaten hadde en kampanje om 
at en kunne sitte stille i sofaen og ikke foreta seg noe med 
selvangivelsen, hadde han heller ikke gjort det. 

En annen næringsdrivende fortalte at hun hadde hatt 
et enkeltpersonforetak en kort periode i forbindelse med 
turnusperioden etter legestudiet. Etter det var hun blitt 
fast ansatt på et sykehus. Hun hadde fått informasjon fra 
Brønnøysundregisteret om at hun ikke trengte å slette 
selskapet, og at det var gratis å beholde det. Som vanlig 
ansatt trodde hun at hun hadde leveringsfritak. 

Nyregistrerte AS misforstår brev fra 
Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene sender ut brev om regnskapsplikten 
til nystiftede aksjeselskap. Til selskap som er stiftet etter 1. 
juli, blir det informert om at plikten til å sende inn årsregnskap 
til Regnskapsregisteret gjelder først for påfølgende år. 

Av aksjeselskapene som ringte oss etter å ha mottatt 
brev, var det en stor andel av de som hadde mottatt brev 
fra Brønnøysundregistrene som trodde at det samme gjaldt 
selvangivelsen. 

Kan Skatteetaten informere bedre?
At en betydelig andel næringsdrivende oppgir manglende 
kunnskap som årsak til at pliktig oppgave ikke er levert, 
kan skyldes flere forhold. En av årsakene kan tenkes 
å være at den informasjonen Skatteetaten gir ikke er 
tilstrekkelig, tydelig eller tilgjengelig nok. I så fall bør vi se 
på hva vi som skatteetat kan gjøre for å informere bedre om 
innleveringsplikten til næringsdrivende. 

Informasjon rundt opphør kunne vært bedre 
kommunisert på skatteetaten.no, men også på sidene til 
Brønnøysundregistrene og Altinn. Slik det er i dag har disse 
tre nettstedene synlig informasjon om å starte og drive 
bedrift, mens informasjonen om opphør ligger mindre synlig. 
I tillegg til å løfte fram informasjon om opphør, ser vi ut fra 
samtalene med næringsdrivende at det er et behov for 

informasjon rundt leveringsplikten ved opphør. Spesielt ser 
vi behovet for å informere om at de må levere også for året 
de opphører, selv om de ikke har hatt omsetning. 

Hvert år har Skatteetaten en stor kampanje i forkant 
av fristen for levering av selvangivelsen. Kampanjen retter 
seg mot personlige skattytere, og de siste årene har et 
av budskapene vært ”ingen endring, ingen levering”, det 
vil si muligheten for å benytte leveringsfritak dersom man 
ikke har endringer. Vi erfarer gjennom våre samtaler med 
de næringsdrivende at mange har sett budskapet om 
leveringsfritak, og tror det også gjelder dem. Vi mener derfor 
at en informasjonskampanje rettet mot de næringsdrivende 
vil kunne være et viktig tiltak. Kampanjen kan blant annet 
inneholde informasjon om fristene, næringsoppgaven og at 
det er viktig å levere også når man ikke har omsetning. 

Vi har målt effekter av 34 tiltak

Vi har som nevnt lært mye om årsaker til hvorfor 
næringsdrivende ikke leverer. Gjennom å teste og måle 
effekter av 34 ulike tiltak for å få flere til å levere til rett 
tid, har vi også funnet ut hva som fører til handling hos de 
næringsdrivende. I etterkant av testing av tiltak, har vi ringt 
opp tilfeldig utvalgte næringsdrivende og spurt dem hvordan 
de opplevde tiltaket fra oss, og om de ønsket at vi skulle ha 
utført tiltaket på en annen måte. Vi har testet påminnelser i 
blant annet brev, brev med gule lapper, brev i Altinn, SMS, og 
på telefon.

Hvordan har vi målt effekter?
Vi har målt effekter gjennom å dele målgruppene vi ser på 
i to tilfeldig utvalgte grupper, hvor den ene gruppen mottar 
tiltak, og den andre gruppen ikke gjør det. Deretter har vi 
sammenlignet hvor mange som leverer innen fristen i de to 
gruppene. Effekten utgjør forskjellen mellom gruppen som 
har mottatt tiltak, og gruppen som ikke har mottatt tiltak. 
Siden gruppene er tilfeldig utvalgt, og ellers kan sies å være 
like, kan vi si at forskjellene mellom gruppene skyldes tiltaket.



Å rette seg direkte til mottakeren gir effekt
Skatteetaten har, i samarbeid med Norges Handelshøyskole 
(NHH), gjort et felteksperiment som viste at å påvirke 
skattyterne med brev gir effekt (Bott m.fl. 2014). De 
åtte ulike brevtekstene som ble testet, ga alle effekt på 
innrapporteringen av formuer og inntekter i utlandet. 
Personlig informasjonsbrev, brev som appellerte til moral, og 
brev hvor det sto at ”Skatteetaten vet at du har hatt formuer 
eller inntekter i utlandet”, ga bedre effekt enn et generelt 
informasjonsbrev. 

Funnene er i tråd med undersøkelser utført i Storbritannia, 
hvor man så at brev med et enkelt budskap og opplysninger 
om at man kjenner mottakerens forhold, ga betydelig bedre 
effekt enn et generelt brev (The Behavioural Insights Team 
2014). 

Resultatene fra tiltak vi har testet i dette prosjektet er i 
tråd med resultatene fra disse undersøkelsene. Tiltakene vi 
har testet viser imidlertid at alt ikke virker, men det som er 
viktigst er å spisse budskapet slik at mottakerne føler at det 
treffer dem. Effekten på tiltakene vi trekker fram nedenfor 
har variert mellom 3–20 prosent. 

Brev før frist bør rettes mot utvalgte målgrupper
Å sende påminnelse før frist innebærer en risiko for at 
brevet ikke er relevant for alle mottakere, ved at de fleste 
næringsdrivende vil levere innen fristen av seg selv. Det er 
derfor viktig å finne målgrupper hvor det er en viss risiko 
for at mottakeren ikke ville levert innen fristen, uten en slik 
påminnelse. 

Prosjektet har blant annet testet påminnelsesbrev til de 
som var sene med selvangivelsen for næringsdrivende året 
før. Brev ble sendt ut i forkant av frist, og i brevteksten oppga 
vi at de fikk brevet fordi de leverte for sent i fjor. Tilsvarende 
brev har også vært testet på merverdiavgiftpliktige 
virksomheter som leverte årsterminoppgaven for sent året 
før. Disse brevene har alle gitt effekt på innleveringen. 

Vi har også testet påminnelsesbrev i forkant av frist på 
både skatte- og merverdiavgiftsområdet til nye virksomheter, 
disse har også gitt effekt. I brevteksten sto det blant annet at: 
”Ifølge Enhetsregisteret ble selskapet stiftet i 2013. Vi minner 
om at.... ” og ”du registrerte deg i Merverdiavgiftsregisteret i 
løpet av 2013.” 

Brev etter frist innebærer en naturlig spissing
Å sende brev etter frist innebærer at vi kan rette oss direkte 
mot mottakeren som ikke har levert oppgave gjennom å 
bruke ordlyden ”vi kan ikke se at du har levert...”. 

Vi har blant annet testet slike purrebrev på engelsk og 
polsk til utenlandske næringsdrivende. Brevet ble sendt til 
næringsdrivende som ikke hadde levert selvangivelsen innen 
fristen. De som mottok brev på polsk fikk noe mer veiledning 
i å logge seg på Altinn, ettersom denne informasjonen ikke 
var lett tilgjengelig på engelsk eller norsk. Resultatene etter 
denne brevutsendelsen viste at purrebrev på engelsk hadde 
en vesentlig lavere effekt enn tilsvarende brev på norsk og 
polsk. Forskjellen kan blant annet skyldes at vi ikke målrettet 
brevet godt nok (Nikolaisen m.fl. 2014).

 Basert på erfaringer hos blant annet skattemyndighetene 
i Irland, har vi også testet en hilsen på post-it sammen med 
purring på selvangivelsen for næringsdrivende. Lappen 
var håndskrevet og lød: ”Hei! Regner med at du får levert, 
ta kontakt ved spørsmål. Hilsen Lars”. Selve brevet var et 
purrebrev rettet til enkeltpersonforetak som ikke hadde 
levert selvangivelsen kort tid etter frist, og ble sendt ut både 
med og uten post it-lapp klistret på. Begge brev ga effekt, 
men brevet uten post-itlapp ga bedre effekt på innleveringen 
enn brevet med den gule lappen klistret på seg. 

Utformingen av brevet har betydning
Undersøkelsene våre viser at et godt utformet brevtiltak er 
enkelt, kortfattet og personlig. Det samme viser tidligere 
nevnte undersøkelser i Storbritannia, som fremhever effekten 
av å bruke enkelt språk, kun ta med det nødvendigste og 
skrive det viktigste først. 
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Vi har testet purring etter fristen for selvangivelsen for 
næringsdrivende, hvor vi ikke har truet med sanksjoner, men 
har hatt en vennlig tone i brevet og med overskriften ”har du 
glemt oss?”. Dette brevet har gitt god effekt. Vi har også fått 
positive tilbakemeldinger fra de næringsdrivende som har 
vært i kontakt med oss etter å ha mottatt det vennlige brevet: 
”Jeg har aldri i mitt liv opplevd et så vennlig brev som d jeg 
fant i postkassen fra deg i går. Derfor turte jeg å ringe deg 
nå” (SMS fra næringsdrivende som forsøkte å ringe etter å 
ha mottatt brev). 

Det er mer å gå på
Det er viktig å understreke at effektmålingene gir resultatet 
av det enkelte tiltak og situasjonen der og da, og at vi i 
prosjektet ikke har målt langtidseffekter. Det kan tenkes at 
enkelte av tiltakene bør måles gjentatte ganger over tid, for 
å få mer sikker kunnskap om hva som virker med tanke på å 
få inn oppgavene innen fristene. 

Basert på undersøkelsene vi har gjort av årsakene til for 
sen levering og betaling, ser vi at det finnes flere muligheter 
for å rette tiltak mot målgrupper enn det vi har fått testet i 
vår prosjektperiode. 

Vi ser at det ligger mulige gevinster i å spisse tiltak mot 
definerte målgrupper, for eksempel knyttet til oppstart og 
opphør for næringsdrivende. Ved å bruke opplysninger om 
virksomhetens status (nyregistrert, ingen omsetning i en 
viss periode eller meldt opphørt), har vi mulighet til å spisse 
informasjonstiltak mot disse gruppene. Som eksempel kan 
vi nevne brev hvor vi sier: ”Vi ser at du nylig har registrert 
deg som næringsdrivende. Vi vil gjøre deg oppmerksom på 
at du må levere selvangivelsen for næringsdrivende selv om 
du ikke har omsetning”. 

Det gir gevinst å jobbe kunnskapsbasert

Gjennom å gjennomføre undersøkelser og måle effekter har 
vi lært at en næringsdrivende ikke er lik en annen. Vi har sett 

at det å jobbe kunnskapsbasert gir oss et godt grunnlag for 
å finne tiltak som gir effekt på levering av pliktige oppgaver 
til rett tid. Vi ser også at denne arbeidsmåten gir et skritt 
i retning av å vite, framfor å bygge opp virkemidlene våre 
rundt antakelser. Slik vi ser det, finnes det ingen snarveier 
når man skal jobbe kunnskapsbasert og rette tiltakene 
mot spesifikke målgrupper; vi må ut å spørre, teste, lære, 
evaluere, rette feil og begynne på nytt. Vår erfaring forteller 
at det er viktig å sette seg inn i den aktuelle målgruppa, helst 
ved direkte kontakt, før man planlegger og gjennomfører 
tiltak.
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Hvorfor leverer fortsatt så mange 
selvangivelsen på papir?

Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått 
ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000 
som leverte på papir. Informasjonskampanjer fra Skatteetaten 
har bidratt til at kunnskapen om leveringsfritak har gått opp, 
men likevel leverer mange som kunne brukt leveringsfritak, 
på papir. I denne artikkelen ser vi på hvorfor noen fortsatt 
velger å levere på papir, og om vi kan påvirke dem til å endre 
leveringstype.

Som skattyter i Norge kan du levere selvangivelsen på tre 
ulike måter. Dersom alle de forhåndsoppgitte opplysningene 
stemmer, og du ikke ønsker å legge til flere opplysninger, 
kan du benytte deg av leveringsfritak. Du kan også levere 
selvangivelsen enten elektronisk eller på papir. I disse 
tilfellene er det mulig å endre de oppgitte opplysningene i 
selvangivelsen. Alle skattytere har mulighet til å levere sin 
egen selvangivelse elektronisk eller ved leveringsfritak, det 
vil si at det ikke skal være tilfeller der det er nødvendig å 
levere på papir.

I løpet av de siste årene har måten vi leverer selvangivelse 
på endret seg kraftig. Der innlevering på papir tidligere 
var dominerende, leverer de fleste skattytere i dag enten 
elektronisk eller benytter seg av leveringsfritak.

Selv om andelen som leverer på papir har blitt mer 
enn halvert i løpet av den siste femårsperioden, ønsker 
Skatteetaten at andelen skal lenger ned. Dette er i tråd 
med regjeringens uttalte mål om at dialogen mellom borger 
og myndighetene skal være digital. Færre innleveringer på 
papir sparer også kostnader på papir og porto, som ikke er 
ubetydelige beløp i en tid det forventes effektivisering av 
offentlig sektor. En digital dialog fører også til raskere og 
bedre likning. I tillegg er servicen overfor skattyter bedre, da 
vi kan varsle via SMS eller e-post om viktige hendelser, og gi 
individuelt tilpasset informasjon. 

Skatteetaten har hver vår forsøkt å påvirke skattyterne til 
enten å levere elektronisk eller benytte seg av leveringsfritak 
gjennom en kampanje i tiden frem mot innleveringsfristen for 
selvangivelsen, 30. april.

I artikkelen ser vi på hvorfor noen skattytere fortsatt 
velger å levere på papir, og om det er noen av disse som vi 
kan påvirke til å endre innleveringstype. Kan vi forklare noe 
av endringen i innleveringsmønstre de siste årene med det 
arbeidet som blir gjort gjennom selvangivelseskampanjen?

Thomas Tangen

Magnus Næss Andresen
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Vi har kun sett på de som er lønnstakere eller pensjonister, 
noe som betyr at de som er registrert som næringsdrivende 
i ett eller flere år i tidsrommet 2009–2013, er holdt utenfor i 
våre analyser.

Andelen som leverer på papir går ned fra år til 
år

I figur 1 ser vi at trenden i innleveringsmønstre de fem siste 
årene har vært forholdsvis klar. Flere og flere benytter seg av 
leveringsfritak, mens andelen som leverer på papir har gått 
ned fra år til år. I 2013 var det kun 7 prosent av skattyterne 
som benyttet seg av denne innleveringsmåten. Dette 
betyr likevel at fortsatt leverer nesten 300 000 skattytere 
selvangivelsen på papir

Selvangivelseskampanjen – en viktig 
påvirkningsfaktor

Selvangivelseskampanjen i 2013 og 2014 besto av virkemidler 
i en rekke kanaler med budskap om innlevering.

• Reklame på TV2 og TVNorge: «Ingen endring sitt i 
ro» og «Det er lett å levere elektronisk».

• Pressedekning: Det var 1 353 redaksjonelle artikler 
om selvangivelsen i norsk presse i 2014. 

• Sosiale medier: Vi svarte på spørsmål på Facebook 
og delte budskap på Twitter.

• Skatteetaten.no: Vi hadde 1,7 millioner besøk på 
selvangivelsessiden i mars og april.

• Søkemotoroptimalisering: En del av kampanjen er 
å sørge for at brukerne lett finner god informasjon 
på våre nettsider. 55 prosent av all trafikken til 
skatteetaten.no kom fra søkemotorer i mars og april. 

• Starthjelpen: Informasjon som fulgte med 
selvangivelsen. 

Figur 1 Utviklingen i andelen leverte selvangivelser i prosent for ulike leveringstyper. 2010–2014

Illustrasjon fra reklamefilmen “Ingen endring sitt i ro”

Både i 2013 og 2014 valgte vi bevisst å fortelle skattyterne 
at de som ikke hadde endringer ikke trengte å levere, og at 
for de som har endringer så er det lett å levere elektronisk. 
Vi lagde også reklamefilmer for TV-visning for første gang på 
20 år. Vi innførte med andre ord en stor økning i eksponering 
av budskapene våre med en ny innpakning.
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Effekter av selvangivelseskampanjen
Det vil være vanskelig å isolere effekter av en så stor og 
variert kampanje som selvangivelseskampanjen. En måte 
som vi kan forsøke å se effekter av kampanjen på, er å 
utføre brukerundersøkelser rettet mot publikum. Opinion 
Perduco har på oppdrag for Skatteetaten gjennomført 
en undersøkelse blant et representativt utvalg av Norges 
befolkning som har mottatt eller levert selvangivelsen for 
lønnsmottakere og pensjonister. Vi har sammenlignbare tall 
for de siste tre årene. 

Resultatene fra disse undersøkelsene viste at det 
tydeligste tegnet på at selvangivelseskampanjen har hatt 
effekt, var at flere kjente til leveringsfritaket. Figur 2 viser 
at andelen som svarer at de kjenner til ordningen med 
leveringsfritak, har økt fra 58 prosent i 2012 til 83 prosent 
i 2014.

Kjennskapen til ordningen er den samme selv om man 
kan benytte leveringsfritak eller ikke. Det var 82 prosent 
av de som foretok endringer eller tillegg, og 84 prosent 
av de som ikke foretok endringer eller tillegg, som kjente 
til ordningen. Resultatene viser også at kvinner kjenner 
ordningen noe bedre enn det menn gjør, men forskjellen er 
liten; 85 prosent mot 81 prosent. Kjennskapen til ordningen 
øker med alderen. Hele 92 prosent av de over 70 år kjente 
til ordningen med leveringsfritak, mot kun 44 prosent hos de 
yngre enn 21 år.

En videre oppsplitting av resultatene viser at de som 
har sett Skatteetatens reklamefilm om at man ikke trenger 
å levere selvangivelsen hvis man ikke har noen endringer, 
har noe høyere kjennskap til ordningen, enn de som ikke 
har sett den, 87 prosent mot 81 prosent. Dette tyder på at 
kampanjen har bidratt til å øke kjennskapen til ordningen 
med leveringsfritak. 

Figur 2 Spørsmål: Kjenner du til ordningen med leveringsfritak? Det vil si at man ikke trenger å levere selvangivelsen dersom opplysningene i den 
forhåndsutfylte selvangivelsen er korrekte og fullstendige. Base: Alle i 2014 (N = 1 500) Kilde: Opinion Perduco
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Figur 3 viser at 73 prosent av de som benyttet ordningen 
med leveringsfritak, begrunner dette med at de gjorde det 
fordi de sjekket opplysningene og ikke hadde noen endringer. 
Dette er en oppgang fra 2013. 28 prosent begrunner det 
med at det var lettvint og ressursbesparende.

Av de som valgte å levere selvangivelsen, begrunner 48 
prosent dette med at de hadde endringer i de forhåndsutfylte 
opplysningene, og 21 prosent at de leverte selvangivelsen 
med tillegg. 11 prosent begrunner med at det er enkelt å 
levere så man kan like gjerne gjøre det, mens 8 prosent 
begrunner det med tradisjon eller gammel vane. 

Det er med andre ord sannsynlig at informasjonstiltakene 
fra Skatteetaten har påvirkning på folks valg av 
innleveringstype. Samtidig er det andre faktorer som 
også har stor betydning for valg av innleveringstype. 
Eksempler på dette er at kvaliteten på den forhåndsutfylte 
selvangivelsen er blitt bedre, og at de som leverer på papir 
ikke får skatteoppgjøret før i august. 

Det er som nevnt vanskelig å isolere effektene av 
informasjonstiltakene, men målene til selvangivelses-

kampanjen om at flere skulle bruke leveringsfritaket, og 
at flere av de som hadde endringer i selvangivelsen skulle 
levere elektronisk, ble nådd.

Mønstre i innleveringstype for selvangivelsen

Med bakgrunn i disse indikasjonene på effekter av 
selvangivelseskampanjen fra brukerundersøkelsene, ønsket 
vi å lære mer om innlevering av selvangivelsen. Særlig ønsket 
vi å se på hvem det er som fortsatt leverer selvangivelsen på 
papir, og om det er de samme som gjør dette år etter år. 

Ved å følge de samme skattyterne over en femårsperiode, 
har vi hatt mulighet til ikke bare å se på utviklingen i 
innleveringstype totalt sett, men også på hvordan hver 
skattyter har levert selvangivelsen hvert år. Basert på disse 
dataene kan vi se på det som kan kalles overganger mellom 
innleveringstyper fra ett år til et annet. Med overganger 
mener vi her hvordan skattyter leverer selvangivelsen neste 
år, gitt at han eller hun har brukt en gitt innleveringstype året 
før, også om innleveringstypen er den samme de to årene. 
Det betyr at vi også ser på det å benytte seg av samme 
leveringstype i to år på rad som en overgang. Ved å se på 

Figur 3 Spørsmål: Hvorfor valgte du leveringsfritak? Base: De som valgte leveringsfritak (N = 763) Kilde: Opinion Perduco
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data over tid kan vi se på om det er enkelte grupper av 
skattytere som i større grad går over til innlevering på papir 
enn andre, og også om det er spesifikke hendelser eller 
endringer som kan bidra til en slik overgang.

Vi har sett på alle overgangene i perioden 2009 til 
2013. Basert på dette har vi regnet ut sannsynligheten for 
ulike overganger, og disse er summert i tabell 1. Denne 
tabellen viser betinget sannsynlighet, det vil si hvor stor 
sannsynligheten er for å utføre en handling, gitt at en 
annen handling har funnet sted. Kort fortalt har vi funnet 
disse sannsynlighetene ved å ta antallet som bruker en 
innleveringstype, og dele på det totale antallet skattytere 
som leverer selvangivelsen.

Tabell 1 viser hvor stor sannsynligheten er for å bruke 
de ulike innleveringstypene neste år, avhengig av hvilken 
innleveringstype man har brukt det gjeldende året. Den 
leses derfor radvis bortover, med utgangspunkt i hver enkelt 
innleveringstype. Ser vi for eksempel i rad én, viser tabellen 
at dersom man leverer på papir ett år, er det 53 prosent 
sannsynlighet for at man leverer på papir også året etter. Det 
er 11 prosent sannsynlighet for at den neste innleveringen 
av selvangivelsen skjer elektronisk, og det er 36 prosent 
sannsynlighet for at man benytter seg av leveringsfritaket 
året etter.

Et tydelig kjennetegn ved tabellen er at sannsynlighetene 
langs diagonalen fra øverst til venstre mot høyre, er de klart 
høyeste for hver rad. Dette forteller oss at det er en stor 
grad av avhengighet i innleveringstype – det du gjør ett år 
styrer det som du året etter. Samtidig ser vi at selv for de 
som bruker leveringsfritak ett år, er sannsynligheten for å 

benytte seg av dette året etter 86 prosent. Det betyr at for 
alle innleveringer er det også et stort antall skattytere som 
endrer innleveringstype fra år til år. For perioden totalt, fra 
2009 til 2013, har det skjedd en endring i innleveringstype 
i hele 22 prosent av alle overgangene som vi har sett på. 
Dette høres kanskje ikke så mye ut, men det er totalt nesten 
3,4 millioner endringer i innleveringstype i løpet av perioden, 
eller 850 000 skattytere i gjennomsnitt per år.

Som vi har sett overfor, ligger det et stort gevinstpotensial 
for Skatteetaten dersom skattytere som endrer 
innleveringstype kan påvirkes til å levere selvangivelsen 
enten elektronisk eller benytte seg av leveringsfritaket.

Hva kjennetegner de som leverer på papir?

Det vi ser av figur 4, er at av de som leverte på papir i 2013, 
var det 52 prosent som leverte på papir også i 2014, en andel 
som har vært forholdsvis stabil over de siste fire årene. Det 
betyr samtidig at 48 prosent, som tilsvarer 165 000, av alle 
de som leverte på papir i 2013, har endret innleveringstype.

Utenlandske statsborgere og eldre leverer oftere på 
papir
Som nevnt, er det fortsatt forholdsvis mange som leverer 
på papir, og enkelte grupper gjør dette i større grad enn 
andre. Skattytere med utenlandsk statsborgerskap leverer 
selvangivelsen på papir i større grad enn det norske 
statsborgere gjør (Enger m.fl. 2014). Figur 5 viser hvor stor 
andel av alle selvangivelsene i 2013 og 2014 som ble levert 
på papir blant alle de fire største statsborgerskapsgruppene 
som er registrerte i Norge; norske, litauiske, polske og 
svenske statsborgere. Andelen som leverte på papir har gått 
ned i forhold til i 2013 blant alle gruppene, men mest for de 
med utenlandsk statsborgerskap. Likevel ser vi at denne 
andelen totalt sett fortsatt er langt høyere enn for norske, 
med et forholdsvis sett større potensial for å få flere til å 
levere elektronisk. Denne forskjellen blir enda mer markant 
om vi også tar hensyn til at statsborgere fra disse landene 

Tabell 1 Sannsynligheten for overganger til ulike innleveringstyper

Fra / Til Papir Elektronisk Leveringsfritak

Papir 53 % 11 % 36 %

Elektronisk 2 % 66 % 32 %

Leveringsfritak 4 % 9 % 86 %
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Figur 4 Innleveringstype etter papirinnlevering forrige år. 2011–2014

Figur 5 Andel papirinnleveringer blant norske, litauiske, polske og svenske statsborgere. 2013–2014
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har lavere gjennomsnittsalder enn norske statsborgere, 
og dermed bør en større andel ha kjennskap til bruk av 
elektroniske tjenester. Det er nemlig også en klar og sterk 
sammenheng mellom økt alder og økt sannsynlighet for å 
levere på papir, der skattytere som er 70 år har 7 ganger 
høyere sannsynlighet til å levere selvangivelsen på papir enn 
det skattytere som er 20 år har.

Nesten halvparten har levert på papir alle de siste fem 
årene
Videre har vi sett på leveringshistorikken til de som leverte 
på papir i 2014. Siden vi ønsker å sammenligne mønstre over 
en periode, har vi i det neste avsnittet kun sett på de som 
har levert selvangivelsen som lønnstakere og pensjonister 
hvert år i denne perioden. Dette er omtrent 74 prosent av de      
296 000 som leverte selvangivelsen på papir i 2014.

 I  figur 6 ser vi at nesten halvparten av de som leverte 
på papir i 2014, også har levert selvangivelsen på papir de 
4 foregående årene. Dette tyder på at innleveringsmønstre 
er historisk betinget, ikke bare av fjoråret, men også år 
enda lengre tilbake. Skattytere leverer på samme måte ett 
år, som de har gjort årene før. Samtidig ser vi også at 16 
prosent, noe som tilsvarer 34 000 av de som leverte på 
papir i 2014, ikke hadde levert selvangivelsen på papir noen 
av de fire siste årene. Av disse hadde nesten tre fjerdedeler 
brukt leveringsfritak hvert av de fire foregående årene. 
Dette er en overgang som vi ønsker å forebygge, siden 
Skatteetaten har fokus på økt bruk av elektroniske tjenester 
og selvbetjeningsløsninger. 

Vi legger også merke til at 22 prosent, som tilsvarer 
28 000, av de som hadde brukt minst én annen 
innleveringstype enn papir i perioden 2009–2012, har levert 

elektronisk én eller flere ganger i denne perioden. Dette 
synes vi er et overraskende høyt tall. En vanlig antagelse 
i Skatteetaten er at skattyterne vil fortsette å levere 
elektronisk, hvis de først har begynt med det. Som dette 
funnet viser, er ikke dette nok i seg selv for alle skattyterne. 
Enkelte velger å bruke innlevering på papir, til tross for at 
de tidligere har levert elektronisk. Hva kan forklare en slik 
overgang?

Hvilke hendelser øker sannsynligheten for å 
levere på papir?

Dersom vi ønsker å finne frem til de virkemidlene som kan 
hjelpe skattyterne til å levere elektronisk, er det viktig med 
kunnskap om hvorfor man velger å levere på papir. Særlig er 
dette interessant å se på hos de som har levert elektronisk 
tidligere. Hva kan være grunnen til at de nå har gått over 
til å levere på papir? Gjennom å analysere data for de                    
87 000 skattyterne som gikk fra å levere elektronisk eller 
bruke leveringsfritak over til å levere på papir, har vi sett på 
noen mulige grunner for denne overgangen. Vi forsøker ikke 
i denne sammenhengen å trekke noen kausale slutninger, 
men ser heller på sammenhenger mellom ulike hendelser og 
endringer for skattytere, og sannsynligheten for å gå over til 
å levere på papir.

Overgang til pensjon påvirker innleveringstype
Figur 7 viser hvor stor sannsynligheten er for overgang 
fra elektronisk innlevering eller leveringsfritak, over til 
papirinnlevering, for hvert alderstrinn i gruppen 18 til 70 år. 
Som vi ser, er det en jevn stigning i denne sannsynligheten, 
men med enkelte mer utpregede hopp, særlig ved overgangen 
til pensjon, både for de som er 62-63 år, og de som er 67 år. 
Av skattyterene i aldersgruppen 62–67 år som har gått over 

Figur 6 Andelen papirinnleveringer de siste 4 årene blant de som leverte på papir i 2014
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til innlevering på papir i år, brukte 23 prosent elektronisk 
innlevering i fjor. Dette er et eksempel på hvordan endringer 
i livssituasjon, i dette tilfellet overgangen til pensjon, påvirker 
innleveringstype, selv for skattytere som tidligere har levert 
selvangivelsen elektronisk. Bedre veiledning og informasjon 
for skattytere som skal gå av med pensjon, med fokus på 
at man kan gjøre eventuelle endringer elektronisk, vil i de 
nærmeste årene være et viktig område for Skatteetaten. En 
aldrende befolkning fremover vil gjøre at dette blir en enda 
viktigere målgruppe.

De som flytter har større sannsynlighet for å levere på 
papir
Det er en sterk sammenheng mellom flytting i løpet av et 
år og innleveringstype. Dersom man bodde et annet sted i 
2013 enn i 2012, økte dette sannsynligheten for å gå over til 
å levere på papir. En flytting skjer gjerne i forbindelse med 
andre hendelser som kan ha skattemessige konsekvenser, 
som for eksempel ny arbeids- eller familiesituasjon, og 
skattytere kan derfor ha behov for å gjøre større eller 
mindre endringer på selvangivelsen. Skattytere som flytter 
kan derfor være en interessant målgruppe, siden det er en 
stor andel som flytter i løpet av et år, og disse allerede er i 
kontakt med Skatteetaten for å melde flytting.

Endring i sivilstand øker sannsynligheten for å levere på 
papir
En lignende sammenheng kan man også se mellom endring 
i sivilstand og innleveringstype. 3 prosent av de som ikke 
leverte på papir i 2012, men som har hatt en endring i 
sivilstand, leverte på papir i 2013. Dette er en høyere andel 
enn for de som hadde samme sivilstand i begge årene, 
der andelen er 2 prosent, og forskjellen mellom disse to 
andelene er statistisk signifikant. Det vil si at vi kan utelukke 

at forskjellen skyldes tilfeldigheter. Ser vi nærmere på hvilke 
endringer i sivilstand som fører til størst sannsynlighet for 
overgang til å levere på papir, så er det skattytere som blir 
enke eller enkemann i løpet av året. Disse har mer enn tre 
ganger så stor sannsynlighet til å gå over til å levere på 
papir, enn for skattytere som ikke har hatt noen endring i 
løpet av perioden. Effekten av en endring i sivilstand er også 
til stede, selv om vi tar hensyn til at det gjerne er spesifikke 
aldersgrupper som oftest opplever endringer, som unge 
voksne i etableringsfasen.

En fjerdedel av de som leverer på papir har ingen 
endringer
Av de som leverte selvangivelsen på papir i 2013, var det 
24 prosent som ikke hadde noen endringer i selvangivelsen 
i forhold til den forhåndsutfylte selvangivelsen. Dette er 
rett under 70 000 selvangivelser levert på papir, som er 
en betydelig mengde. Dette er skattytere som kan benytte 
seg av leveringsfritaket. Dersom vi kan få informasjon om 
leveringsfritak ut til denne gruppen, slik at de begynner å 
benytte seg av denne innleveringstypen, vil dette kunne gi 
store besparelser for Skatteetaten.

Mange leverer av gammel vane, men god 
informasjon kan hjelpe

Hva som avgjør hvilken innleveringstype en skattyter velger 
for selvangivelsen, er avhengig av en rekke forhold. Vi har 
sett at den største forklaringsfaktoren er tidligere adferd, 
det vil si hva skattyteren har gjort i tidligere år. For alle de 
tre innleveringstypene er det en overvekt av skattytere 
som bruker den samme innleveringstypen fra år til år. I 
spørreundersøkelsen som er utført svarer kun 8 prosent av 
de som har levert selvangivelsen, enten elektronisk eller på 

Figur 7 Sammenhengen mellom alder og overgang til papir
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papir, at dette er gjort av gammel vane. Våre analyser tyder 
på at dette tallet i virkeligheten er høyere, for eksempel ser 
vi at 24 prosent av de som leverte på papir både i 2013 og 
2014 ikke har gjort noen endringer i selvangivelsen i 2014, og 
kunne derfor ha benyttet seg av leveringsfritak.

Ett av de store virkemidlene til Skatteetaten når det 
gjelder innleveringstype, er selvangivelseskampanjen. 
Gjennom brukerundersøkelser ser vi at denne kampanjen 
har en effekt, særlig gjennom det å gjøre ordningen med 
leveringsfritak mer kjent. Samtidig ser vi at det er et behov 
for bedre informasjon for skattytere som ikke kan benytte 
seg av leveringsfritak, av ulike årsaker, fordi en stor andel av 
disse fortsatt leverer selvangivelsen på papir. 

Noe av det vi har funnet er at skattytere med utenlandsk 
statsborgerskap har en større sannsynlighet for å bytte 
innleveringstype enn det norske statsborgere har, og 
at høyere alder, flytting og endring av sivilstand øker 
sannsynligheten for innlevering på papir. Hver for seg er 
effektene forholdsvis små, men når de blir slått sammen 
og ganget opp med et skattemanntall på over 4 millioner 
skattytere, blir den praktiske effekten for Skatteetaten stor.

Kjennskap til skattyterne er viktig for Skatteetaten, 
og dette gjelder også for arbeidet rundt innlevering av 
selvangivelsen. På bakgrunn av slik kunnskap kan vi spisse 
tiltak og målrette kampanjer, slik at enda flere i fremtiden 
benytter seg av leveringsfritak eller elektronisk innlevering.
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