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Karl Husabø

Direktør

Skatt vest

Artikkelen om skattegapsberegninger gir oss 
kunnskap om hvordan skattegap kan måles, med ulike 
tilnærmingsmåter og dilemmaer, herunder at vi uansett 
ikke vil få ”det store svaret”. Men det vil ha nytteverdi 
i flere sammenhenger å kartlegge ”skattegapet”, 
samlet eller mer sektorpreget. Det vil kreve ressurser 
og innsats over lang tid, både å få opp et første bilde, 
og så holde det ved like, som et løpende grunnlag 
for prioriteringer og innsats. For etatsledelsen og 
Finansdepartementet blir det nok, som så ofte, et 
spørsmål om kost/nytte: Får vi nok igjen i form av bedre 
beslutningsgrunnlag og innsikt ved å sette i gang dette, 
i forhold til kostnadene? Kan det eventuelt gjøres på 
andre måter, eller i begrenset skala?  Jeg håper at vi, i 
en eller annen form, kommer videre her.

Vi har lenge sett at kontroll og straff ikke kan være 
eneste vei for å oppnå riktig adferd hos skattyterne. En 
av artiklene omhandler dette og gir eksempler på hva 
normer, holdninger og gruppetenkning kan ha å si for 
adferd og mer frivillig etterlevelse av regler. Gjennom 
samarbeidet med NHH har etaten knyttet til seg et 
forskningsmiljø som kan mye om dette, og forskerne 
bidrar nå med foredrag og felteksperimenter. - Her 
er det mye spennende å utvikle! Det store flertallet 
vil  etterleve, hvis vi legger de riktige rammene for det, 
gjennom enkle og gode IT-løsninger. Men så skal vi 
heller ikke være naive: Det er en del miljøer som slett 
ikke vil etterleve frivillig, og der kreves det fortsatt 
kraftfulle reaksjoner. 

Jofrid Trandem Myhre

Avdelingsdirektør, Avdeling 1 Storbedrift

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS)

Ved SFS har vi uthevet enkelte formuleringer i 
Fremtidsbildet 2025. Det gjelder blant annet målet om 
at vi skreddersyr innsats etter risikovurderinger basert 
på bredere informasjonstilgang og gode analyser. Målet 
er å bli enda bedre til å bruke kunnskapsbaserte funn. I 
dag gir risikoanalyser på flere nivå oss viktige impulser i 
arbeidet, i likhet med kunnskap vi får gjennom dialog og 
møter med konsern og ulike bransjesammenslutninger. 

I denne utgaven av Analysenytt presenteres en 
undersøkelse fra et område med stor relevans for 
vår skattytermasse. Artikkelen om Aksjeselskaper 
og fritaksmetoden – hvorfor så mange feil? – 
er inspirerende lesning! Forfatterne beskriver 
valgt metodisk opplegg med vekt på å få fram 
rådgivernes antakelser, erfaringer og råd. Økt innsikt 
og forståelse for hvorfor feil oppstår, er et viktig 
mål. Denne kunnskapen gir så tyngde til konkrete 
forbedringsforslag på et komplekst fagområde. Med 
ansvar også for flere særskatteregimer, er det mye vi 
kjenner igjen fra vårt arbeid for økt etterlevelse. 

Når jeg skal si ”analyser” på engelsk, må jeg ta 
litt sats for å få en noenlunde korrekt uttale. Godt 
analysearbeid vi kan bruke i risikovurderingene våre, 
krever også bevissthet om hvor vi legger trykk og hva 
vi vektlegger. Økt vekt er i denne sammenheng noe å 
arbeide for!

Øivind Strømme

Direktør, Regionavdelingen

Skattedirektoratet

Skatteetaten skal ha en risikobasert tilnærming, 
som betyr at vi skal sette inn ressursene ut fra en 
løpende vurdering av risiko. For å lykkes med dette 
må vi forstå årsakene til manglende etterlevelse og 
skattyterne bedre – hvilke feil de gjør, og hvorfor de 
gjør de feilene. Denne utgaven av Analysenytt viser 
hvordan vi gjennom analysene etaten gjør, arbeider for 
å finne risiko, ved bruk av nye tilnærminger og metoder. 
Både artikkelen om kartlegging av kontrollverdige 
virksomheter gjennom undersøkelseskontroller, og 
artikkelen om hvordan vi kan beregne skattegapet, 
viser at vi gjennom tilfeldige kontroller kan oppnå mer 
enn avdekking: Vi kan få kunnskap som setter oss i 
stand til å identifisere risiko på nye områder, enten det 
er i ulike bransjer eller ulike segmenter av økonomien. 
Den nye kunnskapen vi får, gjør at vi kan spisse våre 
virkemidler enda mer i fremtiden. 

God lesning!

Therese Hoseth Blomsø

Avdelingsdirktør, SOL Nord

Skatteopplysningen (SOL)

Analysenytt presenterer denne gang en artikkel om 
pendlerveiviseren på skatteetaten.no og bruk av 
pendlerposten, det vil si selvangivelsens post 3.2.7 
Merkostnader til kost og losji mv. ved opphold utenfor 
hjemmet. Veiviseren ble lansert for å gi skatteyter en 
enkel mulighet til  selv å finne ut om han har rett på 
pendlerfradraget. Altså en mer riktig bruk av fradraget.

Hit til oss i Skatteopplysningen har vi sett at antallet 
telefonhenvendelser vedrørende fradrag har gått ned 
8,5 prosent fra i fjor da veiviseren ble lansert. Året før 
var det en økning i antall telefonhenvendelser på 5,9 
prosent.  Selv om det ikke er mulig å fremskaffe tall 
for hvor mange av henvendelsene om fradrag som 
omhandler pendlere, sier det oss noe at henvendelsene 
gikk ned i år. 

Gode elektroniske tjenester gjør skattyter mer 
selvhjulpen. Men skattyter har likevel et behov for 
veiledning i de elektroniske tjenestene. Slike analyser 
som presenteres her hjelper oss å forbedre vår 
veiledning – både på telefon og på nett. 

Jeg har nettopp fått opp øynene for Analysenytt 
og de gode artiklene som presenteres her. I de siste 
utgavene har jeg funnet mange gode artikler som er 
viktige for oss i etaten, og ikke minst førstelinja. Jeg 
kommer til å lese hvert nummer grundig – og anbefaler 
andre å gjøre det samme! Analyse viser oss hva vi 
lykkes med og hva vi kan forbedre oss på!
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Pendlerveiviseren forteller deg 
om du er pendler eller ikke

Pendlerveiviseren ble lansert i mars 2014 for å hjelpe 
skattyterne til selv å avgjøre om de har krav på et 
pendlerfradrag eller ikke, noe som for mange er komplisert. 
Resultatene etter det første året tyder på at veiviseren har 
truffet godt hos norske brukere, men må gjøres mer kjent 
blant brukere med bakgrunn fra andre land.

Gjennom flere år har Skatteetaten sett at det ofte blir gjort 
feil i forbindelse med pendlerfradrag, og at dette er et 
område som skattyterne er usikre på. I mars 2014 ble derfor 
pendlerveiviseren lansert på skatteetaten.no. Veiviseren var 
ment å hjelpe skattytere til å undersøke selv, på en enkel 
måte, om man hadde rett på pendlerfradraget. Dette er et 
fradrag som kan gis dersom skattytere har store kostnader 
forbundet med arbeidsopphold utenfor hjemmet. For 
eksempel utgifter til reiser til og fra hjemstedet, leie av hybel 
og mat. 

I denne artikkelen ser vi på posten i selvangivelsen som 
heter ”3.2.7 Merkostnader til kost og losji mv. ved opphold 
utenfor hjemmet”, heretter kalt pendlerposten. Dette er 
en post i selvangivelsen som hvert år blir brukt av cirka 
80–85 000 skattytere, og med en økning i antallet brukere 
for hvert av de fem siste inntektsårene. Skatteetaten har ikke 
grunnlagsdata til å forhåndsutfylle denne posten, slik at alle 
opplysninger i denne posten kommer fra skattyter. Tidligere 
undersøkelser og analyser gjort av Skatteetaten har vist at 
dette er en post der en forholdsvis stor andel av skattyterne 
gjør feil, og Skatteetaten foretar en relativ stor andel 
beløpsmessige endringer, sett i forhold til andre poster. For 
eksempel har Dalen (2012) vist at for inntektsårene 2009 og 
2010 gjorde Skatteetaten endringer på 1 av 10 som brukte 
pendlerposten.

Dalen (2012) påpeker videre at Skatteetaten er opptatt 
av tiltak som kan redusere kontrollbehovet på denne, og 
liknende poster, på sikt. Én mulighet til å oppnå færre 
korrigeringer av posten, er bedre og mer målrettet veiledning. 
Samtidig vet vi at de fleste ikke tar kontakt med oss. Vår 
antagelse var at en pendlerveiviser på nett vil gjøre at andre 
målgrupper enn de som normalt sett ville tatt kontakt, også 
vil få veiledning om pendlerfradragene. Resultatene etter det 
første året med veiviseren tyder på at denne antagelsen til 
en viss grad har stemt, men at veiviseren har truffet norske 
skattytere bedre enn utenlandske. 
 

Slik fungerer pendlerveiviseren

Reglene for hvem som kan få pendlerfradraget er 
kompliserte, og man må oppfylle et sett med ulike kriterier. 
Det er disse kriteriene som gjør det vanskelig for skattytere, 
fordi det er en rekke ulike forhold og regler som gjelder. Først 
må man oppfylle et kriterie som sier at man ikke skal være 
skattemessig bosatt i nærheten av arbeidsstedet. Deretter 
må man undersøke om man oppfyller de andre kriteriene 
som er nødvendige for å få innvilget fradraget. De kan være 
avhengig av skattyters alder, størrelse på hjem, pendlerbolig 
og liknende. 

Pendlerveiviseren skal gjøre det enklere for skattyterne 
å vurdere om de har krav på fradrag, ved å gjøre kriteriene 
om til en rekke konkrete spørsmål. Med kun et fåtall 
svaralternativer, reduseres kompleksiteten i regelverket for 
brukeren, og skattyterne må i mindre grad forsøke å tolke 
regelverket selv.

Som eksempel på hvor mange som sliter med å bruke 
posten, var det 9 prosent av de 85 000 brukerne av posten 
i 2013 som hadde forskjell mellom oppgitt fradragsbeløp, og 
hva som ble innvilget. Totalt var det over 6 000 skattytere 
som gjorde krav på fradraget, men som ikke fikk det på 
likningen. Disse tallene er mye høyere enn for de fleste 
andre postene på selvangivelsen.

Veiviseren skal dekke et stort veiledningsbehov
I tillegg var det et stort behov for veiledning blant de som 
brukte posten. Det var i 2013, før pendlerveiviseren ble 
innført, registrert 8 000 henvendelser om reise eller pendling. 
Av disse gikk 5 000 til Skatteetatens telefontjeneste 
Skatteopplysningen, og 3 000 til Skatteetatens kontorer 

med publikumsveiledning. Det var også 26 000 generelle 
henvendelser om innlevering av selvangivelsen, og en del 
av disse er også spørsmål om pendling. For en stor andel 
av henvendelsene er det ikke registrert fødsels- eller 
d-nummer. I slike tilfeller er det ikke mulig for oss å si noe 
om postbruken til de som har henvendt seg, og vi tror derfor 
at antallet som har brukt pendlerposten og henvendt seg til 
oss, er enda høyere. De som kontaktet oss med spørsmål 
om posten, brukte den i større grad riktig enn de som ikke 
gjorde det. Dersom skattytere tar kontakt med oss, og får 
avklart om man har krav på dette fradraget, vil det bli mer 
forutsigbart for skattyterne, og bidra til å unngå merarbeid 
for Skatteetaten i likningsbehandlingen.

Hvem bruker pendlerposten?

Det er ikke en representativ andel av befolkningen som bruker 
pendlerposten. For å svare på hvordan pendlerveiviseren 
treffer i de aktuelle målgruppene, er det hensiktsmessig å 
kartlegge kjennetegnene ved brukerne av denne posten.

Flere utenlandske enn norske statsborgere bruker 
pendlerposten
Inntektsåret 2013 var det første året hvor under halvparten 
av de som brukte posten var norske statsborgere. I løpet av 
de siste årene, har andelen utenlandske statsborgere som 
bruker posten økt, noe som kan sees i figur 1. I tillegg til 
norske statsborgere, er det særlig statsborgere fra Polen, 
Sverige og Litauen som bruker pendlerposten. Felles for 
disse gruppene er at de kommer fra land som ligger nær 
Norge geografisk, og de utgjør også de tre største gruppene 
med arbeidsinnvandrere. 

Magnus Næss Andresen, 
Skatt sør, analyse
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Både andelen polske, svenske og litauiske skattytere som 
bruker posten har økt i denne perioden. Særlig stor er 
andelen polske skattytere blant brukene. I inntektsåret 
2013 var nesten hver tredje bruker av pendlerposten polsk 
statsborger. Til sammenligning var det 14 prosent færre 
(over 7 000 skattytere), med norsk statsborgerskap som 
brukte pendlerfradraget i inntektsåret 2013, sammenliknet 
med 2011.

Brukerne er i en aldersgruppe som vi antar bruker 
internett
Tidligere studier har vist at det er en sammenheng mellom 
alder, adferdsmønster og bruk av elektroniske løsninger 
(Difi 2014, Andresen og Tangen 2015). Vi undersøkte derfor 
hvordan aldersfordelingen var blant brukerne av posten. 
Det er en forholdsvis jevn aldersfordeling blant brukerne av 
posten i 2013, men siden dette er en post i selvangivelsen 
som i all hovedsak benyttes av skattytere som er i arbeid, er 

de aller fleste i arbeidsfør alder. Den vanligste aldersgruppa 
totalt sett er rundt 40 år, med en tilnærmet normalfordelt 
spredning rundt denne alderen. Det er veldig få brukere som 
er svært unge eller gamle. Det er derfor rimelig å anta at de 
fleste brukerne av posten er i en alder som er vant med å 
bruke internett. Dette betyr at en pendlerveiviser på internett 
bør være en god kanal for å nå fram til brukerne av posten. 

Samtidig så vi at det er en stor forskjell i aldersfordelingen 
mellom de største statsborgerskapsgruppene som brukte 
pendlerposten. Figur 2 viser fordelingen blant norske, 
svenske, polske og litauiske brukere av posten, i tillegg til den 
totale aldersfordelingen. Det som kanskje er mest interessant 
er at ingen av statsborgerskapsgruppene har en fordeling 
som er lik den totale fordelingen. En konsekvens av dette, 
er at det i tillegg til forskjeller i statsborgerskap, var mulig 
at alder kunne spille en rolle for hvordan pendlerveiviseren 
ville treffe. 

Både nye og stabile brukere
Brukerne av posten kan deles i to grupper som er forholdsvis 
like i størrelse. De som kun bruker posten én gang, og de 
som bruker den to eller flere ganger. Ser vi på bruksdata 
fra de fem siste årene, er disse gruppene omtrent like store. 
En betydelig andel, faktisk 1 av 4, har brukt posten alle de 
fem siste inntektsårene. Dette betyr at det i stor grad er de 
samme som bruker posten, slik at om vi kan få skattytere 
til å bruke posten riktig ett år, vil dette føre til riktig bruk av 
posten også i årene fremover.

Har veiviseren gjort det enklere?

Hovedmålet med pendlerveiviseren var at flere skulle 
bruke pendlerfradraget riktig. Med andre ord at kun de 
som faktisk har krav på fradraget bruker det, og at de som 
bruker det oppgir korrekt beløp. I tillegg ønsket vi å nå de 
skattyterne som ikke tok kontakt med oss gjennom andre 
veiledningskanaler. 

Det er ikke mulig å si noe om besøk i pendlerveiviseren 
har ført til korrekt bruk av posten, fordi vi ikke kan vite hvem 
som har vært inne og brukt pendlerveiviseren. Det vi i stedet 
kan gjøre, er å sammenlikne bruk av posten etter innføring 
av pendlerveiviseren med tidligere år, og diskutere om 
eventuelle forskjeller vi ser kan forklares med innføringen 
av pendlerveiviseren. Vi mener at summen av de ulike 
indikatorene vi ser på, viser at pendlerveiviseren har nådd 
godt fram hos flere av målgruppene.

Antallet som ikke har fått innvilget fradraget har gått ned...
Som figur 3 viser, var det en skarp nedgang i antallet 
som krevde fradraget, men som ikke fikk innvilget det, fra 
inntektsåret 2012 til inntektsåret 2013.

...men utviklingen er ulik mellom norske og utenlandske 
statsborgere
Samtidig viser figur 3 at denne nedgangen kun gjelder for 
skattytere med norsk statsborgerskap. En mulig tolkning 

av dette, er at veiviseren har truffet bedre blant norske 
skattytere, enn blant de utenlandske. Norske brukere 
av pendlerposten som ikke har krav på fradraget, finner 
antageligvis ut av dette gjennom pendlerveiviseren, og fører 
det dermed ikke opp i selvangivelsen. 

Det første året ble pendlerveiviseren promotert 
hovedsakelig i norskspråklig media. Selv om mange 
utenlandske arbeidstakere forstår norsk, er det også en stor 
andel som ikke kan språket enda (se blant annet Einarsen 
2013). I tillegg er også medievanene til de utenlandske 
forskjellige fra norske arbeidstakere sine vaner (NRK 2013). 
Det er derfor grunn til å tro at norske skattytere ble kjent 
med pendlerveiviseren i større grad enn utenlandske. 

Færre klager på manglende fradrag
Hvert år er det en gruppe skattytere som ikke krever fradraget 
på selvangivelsen, men som kommer med klagesak om 
krav på fradrag etter at likningen er ferdig. Selv om denne 
gruppen er forholdsvis liten i størrelse, er ressursbruken 
knyttet til denne behandlingen stor.

Som figur 4 viser, har det fra likningsåret 2012 til 2013 
vært en nedgang i disse sakene på 40 prosent. Dette 
er saker der skattytere sender inn opplysninger om 
pendlervirksomhet til Skatteetaten etter 30. april, og dermed 
gjør krav på dette fradraget. Trenden på antall skattytere 
som får innvilget dette fradraget på etterskudd, har vært 
nedadgående i femårsperioden. Nedgangen fra 2012 til 2013 
er imidlertid større enn hva man kunne forvente om man ser 
på den gjennomsnittlige nedgangen i løpet av perioden, 
og tar hensyn til den lille oppgangen som var mellom 2011 
og 2012. Én mulig tolkning av denne nedgangen, er at de 
skattyterne som mener at de skal ha pendlerfradraget 
har blitt oppmerksom på det tidligere, det vil si i løpet 
av selvangivelseskampanjen, og dermed gjort dette ved 
innleveringen av sin ordinære likning. Det er vanskelig å 
si om dette er på grunn av pendlerveiviseren, eller andre 
årsaker, men det er grunn til å tro at både pendlerveiviseren 

Figur 1. Andel som bruker pendlerposten, fordelt på statsborgerskap. 2011–2013

Figur 2. Aldersfordeling på brukerne.
Etter statsborgerskap 

Figur 3. Antall som krever pendlerfradrag, men ikke får det. Fordelt på statsborgerskap. 2011–2013
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og informasjonsvirksomheten rundt denne, har bidratt til en 
del av denne nedgangen.

Effekten av endringer året før
En annen mulighet for å undersøke eventuelle effekter av 
pendlerveiviseren er å se på hvilke faktorer som i størst 
grad kan forklare hvem som bruker posten feil, og hvem 
som krever større fradrag enn det de blir gitt. Dersom vi 
sammenlikner en slik analyse etter at pendlerveiviseren ble 
innført, med en analyse gjort året før den ble lansert, vil det 
være mulig å se om det er grupper av skattytere som har 
endret adferd i større grad enn andre. Dette har vi i stor grad 
gjort gjennom regresjonsanalyser. Gjennom en slik metode 
er det mulig å finne ut hvilke faktorer som, under ellers like 
forhold, har den sterkeste sammenhengen med hvem som 
bruker posten feil. På den måten kan vi undersøke effekten 
av ulike kjennetegn blant skattyterne. 

For å vurdere effekten av innføringen av pendlerveiviseren, 
var det særlig interessant å se på hvordan de som hadde 
fått endret på denne posten av Skatteetaten året før, 
gjorde det for likningsåret 2013, sammenliknet med årene 
før. Det vi fant, var at sannsynligheten for å gjøre feil i år, 
dersom man hadde gjort feil også året før, var større for de 
norske statsborgerne, enn for de utenlandske. Dette betyr 
at for svenske, polske og litauiske som gjorde feil i 2012, er 
sannsynligheten for at de gjorde feil i 2013, mye lavere enn 
den er for norske statsborgere. Én mulig tolkning av dette 
er at når Skatteetaten foretar en endring av selvangivelsen 
året før, har det en større opplærings- og veiledningseffekt 
på utenlandske statsborgere, enn på norske. Dersom dette 
stemmer, viser det at utenlandske statsborgere vil kunne ha 
stor nytte av bedre informasjon og flere veiledningstiltak.

Antallet henvendelser har gått ned
Hvilken effekt innføringen av pendlerveiviseren kunne 
forventes å ha på henvendelsene om denne posten til 
Skatteetaten, var usikker. På den ene siden ville vi kunne 
forvente at antallet henvendelser ville gå ned, siden behovet 

for veiledning kunne dekkes av veiviseren. På den andre 
siden, kunne det hende at innføringen av pendlerveiviseren 
ville medføre at antall henvendelser som gjaldt denne posten 
ville gå opp, siden skattytere fortsatt kunne ha ubesvarte 
spørsmål, eller være usikre, selv etter bruken av veiviseren.

Det vi fant, var at antallet henvendelser om pendlerposten 
både på Skatteetatens kontorer for publikumsveiledning, og 
på vår telefontjeneste, gikk ned fra året tidligere. Samtidig 
så vi også at det var en sterk sammenheng mellom besøk 
på pendlerveiviseren og henvendelser på telefon til oss. 
Dager med høyere besøkstall på pendlerveiviseren, var 
også forbundet med flere henvendelser om denne posten 
til Skatteetatens telefontjeneste. Denne samvariasjonen så 
vi i mindre grad for besøk til publikumsveiledningene. Dette 
kan tyde på at enkelte skattytere velger å ta kontakt med 
oss etter at de har brukt pendlerveiviseren, men fortsatt 
er usikre på enkelte områder. At denne sammenhengen er 
sterkest for telefon er positivt for Skatteetaten, siden dette 
er den kanalen vi i stor grad ønsker at skattytere med mer 
krevende spørsmål skal henvende seg gjennom.  

De aller fleste besøkende til pendlerveiviseren kom fra 
norske IP-adresser
87 prosent av alle besøkende på pendlerveiviseren i 
selvangivelsesperioden (17. mars til 30. april 2014) kom 
fra besøkende med norske IP-adresser. Dette betyr likevel 
ikke at andelen norske statsborgere var fullt så høy. Det 
interessante med pendlerveiviseren er at brukerne må 
besvare spørsmål om hvor hjemmet deres er. Av de som 
har svart på dette, har 1 av 4 oppgitt at bosted er utenfor 
Norge. Det reelle antallet utenlandske statsborgere som har 
benyttet seg av pendlerveiviseren kan derfor antas å ligge 
rundt 25 prosent. Dette er likevel langt under de 50 prosent 
som utenlandske statsborgere utgjør av den potensielle 
målgruppen for veiviseren. Pendlerveiviseren ble laget også i 
en engelsk utgave, men denne var i liten grad promotert. Kun 
2 prosent av alle besøkende benyttet seg av den engelske 
versjonen av pendlerveiviseren på skatteetaten.no.
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Figur 4. Antall skattytere som har fått innvilget fradrag etter klage. 2009–2013

Mye tyder på at veiviseren har hatt den effekten 
vi ønsker

I sin første selvangivelseskampanje ble pendlerveiviseren 
godt besøkt, med over 53 000 besøk. Samtidig var andelen 
norske brukere av veiviseren mye større enn andelen 
norske brukere av pendlerposten. I 2014 så vi fortsatt en 
økning i antallet utenlandske statsborgere som brukte 
pendlerposten, og for første gang utgjorde disse mer enn 
halvparten av alle brukerne. Brukerne av pendlerveiviseren 
på skatteetaten.no hadde ikke den samme fordelingen, siden 
omtrent tre fjerdedeler av brukerne var norske statsborgere. 
Det er dermed et potensial i å gjøre veiviseren bedre kjent 
blant utenlandske skattytere, og én mulighet er å vurdere 
informasjon på andre språk enn norsk og engelsk.

Siden pendlerveiviseren i hovedsak ble promotert i 
norskspråklig media, er det kanskje ikke overraskende at 

norske brukere utgjorde flertallet av brukerne det første 
året. Ettersom kjennskapen til veiviseren blir mer utbredt, er 
det mulig at andelen brukere med utenlandsk bakgrunn vil 
øke. 

Siden vi ikke vet konkret hvem som har brukt 
pendlerveiviseren, er det utfordrende å måle konkrete 
effekter av innføringen. Vi har likevel sett at det blant norske 
statsborgere er langt færre enn året før som har brukt 
pendlerposten feil, og også at antallet som tar kontakt 
med Skatteetaten i etterkant av innleveringsfristen for 
selvangivelsen for pendlerfradraget, har gått ned. Dette kan 
tyde på at veiviseren har hatt den effekten vi ønsker, nemlig å 
hjelpe skattytere til å finne ut om de har krav på et komplisert 
fradrag. Hvor sterk denne effekten eventuelt er, og om den 
er sterkere for enkelte brukere av pendlerposten, vil vi kunne 
undersøke videre i årene fremover når pendlerveiviseren blir 
enda mer kjent blant skattyterne.
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Når unndragelse er normen

Forskning og erfaring fra andre land viser at straff kan 
ha negativ innvirkning på adferd og holdninger. I denne 
artikkelen skal jeg derfor si noe mer om hvorfor Skatteetaten 
bør vise til de gode eksemplene på riktig adferd, og hvorfor vi 
bør appellere til moral, isteden for å bruke straff, for å bedre 
skattyternes etterlevelse. 

Intet menneske er en øy skrev John Donne i 1624. Referansen 
har i den moderne tid blitt stående som en henvisning til 
at vi som mennesker er en del av et hele. At man ikke kan 
se på mennesket isolert fra dets omgivelser. Så hvordan 
påvirkes vi av omgivelsene våre? Hvilken innflytelse har 
gruppenormer på våre egne normer? Og hvorfor er dette 
relevant for skatteunndragelse? I denne artikkelen skal vi 
se nærmere på hvordan gode gruppenormer kan bidra til å 
forhindre unndragelser. 

Hvorfor straff er en dårlig idé 

Diskusjonen om virkningene av straff versus normer er ikke 
ny. Allerede på 600-tallet skrev den kinesiske filosofen 
Konfucius i verket Samtaler følgende:

”If the people be led by laws, and uniformity sought to 
be given them by punishments, they will try to avoid the 
punishment, but have no sense of shame . . . If they be led 
by virtue, and uniformity sought to be given them by the 
rules of propriety, they will have the sense of shame, and 
moreover will become good (Confucius, c. 500 B.C.).”

I dette avsnittet beskriver Konfucius den sentrale 
mekanismen som bidrar til at straff kan være et dårlig 
virkemiddel. I følge Konfucius representerer straff en ytre 
motivasjon for å unngå de negative konsekvensene av en 
handling, men man vil ikke tenke på hvorfor handlingen er 
gal. Individet vil dermed søke å redusere det ubehaget straff 
gir, men man vil i mindre grad ta innover seg årsaken til at 
handlingen er gal. Dermed vil en ytre motivasjon, gitt ved 
straff, fortrenge en indre motivasjon for å gjøre det som er 
riktig.

Virker ikke alltid etter hensikten
Et eksempel på de negative virkningene av straff finner vi i en 
studie utført av de israelske adferdsøkonomene Gneezy og 
Rustichini (2000). I denne studien deler forskeren Uri Gneezy 
en personlig opplevelse som inspirerte forskningsprosjektet. 

Uri hadde på det aktuelle tidspunktet en datter i barnehagen, 
og som for så mange andre foreldre, hendte det at han var 
for sent ute for å hente datteren. Problemet var ikke unikt for 
Uri, og i et forsøk på å redusere antallet foreldre som hentet 
for sent, innførte ledelsen i barnehagen en bot på 1 dollar per 
minutt som straff for foreldre som var forsinket. 

Som de fleste foreldre fikk Uri dårlig samvittighet dersom 
han var sent ute, og han forteller i sin artikkel om en episode 
som inntraff før barnehagen innførte ordningen med bot. 
På den aktuelle dagen var Uri sent ute for å hente datteren. 
Dette resulterte i at han gjorde alt han kunne for å komme 
frem så fort som mulig. Han kjørte som en gal i trafikken, tok 
sjanser han ellers ikke ville tatt, alt i et desperat forsøk på å 
rekke frem før barnehagens stengetid. 

Etter at barnehagen hadde innført boten skjedde det 
derimot noe underlig. Denne gangen kjørte ikke Uri som 
en gal gjennom trafikken. Uri tenkte at risikoen ved det rett 
og slett ikke var ikke verdt boten han måtte betale. Straffen 
ledelsen i barnehagen hadde ilagt foreldrene hadde altså 
motsatt effekt, og i stedet for en indre motivasjon for å 
skynde seg til barnehagen, kunne foreldre nå kjøpe seg mer 
tid før de måtte hente. Det å komme for sent ble dermed 
et slags konsumgode som foreldre kunne kjøpe. Denne 
opplevelsen inspirerte Uri Gneezy og Aldo Rustichini til å 
gjennomføre en mer systematisk undersøkelse av hvordan 
bøter påvirket henting i barnehager. Forskerne fant, ganske 
riktig, at antall foreldre som kom for sent økte som følge av 

at ledelsen i barnehagen hadde innført bøter også i andre 
barnehager. 

Uri Gneezy og Aldo Rustichini sin studie om hvordan 
straff påvirket foreldres adferd, er en av mange studier som 
viser at straff ikke alltid virker som tiltenkt. Empiriske studier 
viser at straff sjelden er en signifikant variabel for å forklare 
økonomisk kriminalitet, og i de tilfeller hvor den er signifikant, 
så er effekten som regel liten (Feld og Frey 2002). Dette vises 
også blant annet i et laboratorieeksperiment av Alm, Jackson 
og McKee (1992). I dette eksperimentet viser forskerne at 
straff og kontroll har en positiv effekt på etterlevelse, men 
at effekten ikke er stor. Statistiske studier viser også det 
samme, og et eksempel på det er Dubin og Wilde (1988) 
som i sin studie viser at kontroll av selvangivelser har en 
utydelig effekt på etterlevelse. Braithwaite og Wenzel (2008) 
viser at det å bruke gruppemekanismer, som å appellere til 
samarbeid, skam eller tap av godt rykte, er mer effektive 
verktøy for å redusere skatteunndragelse, enn straff i juridisk 
forstand, ved bruk av for eksempel økonomiske sanksjoner. 

Bruk av gruppemekanismer for å endre adferd

Våre overbevisninger må sees i sammenheng med 
den konteksten vi tar avgjørelser i. Vi er gruppetenkende 
individer som ser verden fra vårt individuelle ståsted, men 
også ut i fra grupper vi tilhører eller identifiserer oss med. 
Som nevnt argumenterte Konfucius allerede på 600-tallet 
for at straff var en dårlig løsning. Spørsmålet da er, hvis straff Silje Jenny Undahl, 

Skattedirektoratet, analyse



14 15Analysenytt 02I2015 Analysenytt 02I2015 

er en dårlig løsning, hva skal man så gjøre? Studier viser at 
det å appellere til moral, kan være veien å gå. 

En interessant studie i denne sammenheng ble 
gjennomført, i samarbeid med Skatteetaten, av Bott, 
Cappelen, Sørensen, og Tungodden (2014) ved Norges 
Handelshøyskole. I denne studien gjennomførte forskerne 
et randomisert felteksperiment med 18 000 skattytere, som 
med høy sannsynlighet feilrapporterte inntekter i utlandet. 
Ved å sende ut brev med ulike budskap så forskerne på 
hvordan de ulike budskapene påvirket etterlevelsen. Studien 
viste at det å inkludere en moralsk appell, nesten doblet 
innrapporterte inntekter, sammenliknet med et brev uten 
slik appell. Studien viser dermed tydelig at det å appellere til 
skattebetalernes moral, og ønske om å bidra til fellesskapet, 
kan øke etterlevelsen blant norske skattebetalere. 
Resultatene fra denne studien har tidligere blitt presentert 
i Skatteetatens Analysenytt (Gjengedal og Larssen 2014).

De tradisjonelle økonomiske modellene for unndragelse 
som vektlegger kost-nyttevurderinger (Becker 1968, 
Allingham og Sandmo 1972), ignorerer ofte den sosiale 
konteksten et individ tar avgjørelser i. Nyere studier viser 
derimot at også opplevd rettferdighet, gjensidighet og tillit til 
myndighetene (Kornhauser 2007, Muehlbacher og Kirchler 
2011), er svært viktige faktorer for å forklare adferd.

Er kontroll og straff alltid dårlige virkemidler?

Man kan i denne sammenheng stille seg spørsmålet om 
straff og kontroll alltid er dårlige virkemidler. Svaret på 
dette spørsmålet er, nei. Straff kan ha ulike funksjoner. 
Skatteetaten har lenge arbeidet ut i fra en antagelse om at 
ulike skattytere, nås med ulike virkemidler. Man vil dermed 
bruke andre virkemidler for å nå kriminelle, enn for å nå den 
jevne skattyter. Mye er fortsatt ukjent når det gjelder det 
komplekse samspillet mellom etterlevelse og unndragelse. 
Likevel, vet man i dag nok til at flere lands skattemyndigheter 
i mindre grad vektlegger kontroll som virkemiddel for å øke 

etterlevelse. Dette gjelder blant annet skattemyndighetene i 
Australia, England, New Zealand og Indonesia (Kornhauser 
2007). Det vil si at disse skattemyndighetene sparer pisk 
som virkemiddel til de skattytere som ikke etterlever, og 
erkjenner at gulrot er et bedre verktøy for de gruppene som 
lar seg påvirke på andre måter.

Hvordan påvirker normer og hvem påvirker 
oss?

Studien til Bott m.fl. (2014) er et eksempel på at moral 
påvirker etterlevelse. Det neste spørsmålet da er, hvordan 
og hvem er det som påvirker oss? Man kan tenke seg 
at generelle holdninger til etterlevelse på nasjonalt plan 
vil være viktig. Likevel vil man innenfor et hvert land finne 
innenlandske forskjeller i unndragelse. Noen unndrar 
mindre, andre unndrar mer, mens de aller fleste etterlever. 
Unndragelse er dermed ikke konstant for innbyggerne 
i ett land. Ulike borgere tar ulike valg om unndragelse, og 
dersom samfunnsnormer var en sterk driver, ville det 
kanskje være naturlig å se mindre variasjon i unndragelse 
innenfor ett og samme land. Det er derfor i dag større fokus 
på hvordan adferd påvirkes av holdninger i sub-grupper, 
som for eksempel familie, kollegaer eller naboer. Hypotesen 
er at individuelle valg er sterkt influert av hvilke valg våre 
nærmeste tar, og hvilke holdninger de har.

Dårlige holdninger i nærmiljø er smittsomme
En interessant studie fra Østerrike om hvordan nærmiljø 
påvirker holdninger, finner vi hos Paetzold og Winner (2014). 
Her undersøkte forskerne hvordan kollegaers holdninger 
til unndragelse påvirket hverandres valg. For å analysere 
dette så forskerne på selvrapportert pendlerfradrag, 
og sammenliknet dette med paneldata om bosted og 
arbeidssted. Basert på dette datasettet kunne forskerne 
nøyaktig beregne avstand til arbeidssted, og undersøke 
i hvilken grad skattyterne oppga riktig informasjon til 
skattemyndighetene. For å isolere effekten av kollegaers 
holdninger så forskerne på skattytere som byttet arbeidssted. 

Ved å se på denne undergruppen kunne forskerne analysere 
i hvilken grad individene i gruppen endret holdning, som følge 
av at de endret gruppemiljø, og i hvilken grad de ble influert 
av hvilke valg kollegaer tok. 

Studien viste at de som gikk fra et miljø med lite 
unndragelse, til et miljø med mer unndragelse, adopterte 
den nye gruppen sine holdninger, og i signifikant større grad 
enn tidligere oppga uriktige opplysninger. Til sammenligning 
så forskerne på personer som hadde gått fra miljø med 
mer unndragelse, til miljø med mindre unndragelse. Disse 
personene viste i liten grad en adferdsendring, og endret 
i liten grad sin selvrapportering. Dette tyder på at det 
er vanskeligere å endre negativ adferd, og forskerne 
forklarer forskjellen med at de som har vært i et miljø 
hvor unndragelse i større grad blir akseptert, vil ha økt 
kunnskap om mulighetene for å unndra. Denne studien er 
interessant fordi metoden som er brukt, gir et overbevisende 
argument for hvordan gruppedynamikk påvirker individuelle 
avgjørelser. Den viser at nærmiljø er viktige, og at spesielt 
dårlige holdninger, lett kan spres blant skattytere.

Hvilke faktorer påvirker skattemoral?

Så hvordan kan vi spre god skattemoral? Studier tyder på 
at det å spre informasjon om god etterlevelse vil være et 
effektivt virkemiddel. Et eksempel finner man i en studie fra 
Minnesota, som viste at det å informere innbyggerne om at det 
generelt var høy etterlevelse, medførte en økning i innbetalt 
skatt. Man fant ingen tilsvarende økning i skatteinnbetaling 
når innbyggere ble informert om økt sannsynlighet for 
bokettersyn (Coleman 1996). I Storbritannia har man 
funnet at etterlevelse økte når man sendte ut et brev for å 
informere innbyggere om at de fleste innbyggere med deres 
postnummer hadde betalt skatt (BIT 2012). Disse og andre 
studier gir klare indikasjoner på at skattemyndigheter i tiden 
fremover bør fokusere på å spre informasjon om de gode 
eksemplene. 

Vår frivillige deltagelse og ønske om å bidra til 
fellesskapet, er derimot svært skjørt. Studier viser også at 
dette samarbeidet er avhengig av hvilke valg vi tror andre 
tar. Til tross for at skattemyndigheter gjerne arbeider for å 
redusere mulighetene for å unndra, har skattytere i mange 
tilfeller et valg. De kan velge å etterleve, eller de kan velge å 
unndra. Dette valget kan sees på som en norm om betinget 
samarbeid, og studier viser at skattebetalernes valg om å 
etterleve er avhengig av hva de tror andre gjør. Det vil si, 
skattytere etterlever eller samarbeider dersom man tror at 
andre også vil gjøre det (Rothstein 1998). Likevel vet vi at 
dette samarbeidet lett bryter sammen. Blant annet Torgler 
(2003) har illustrert dette gjennom et eksperiment hvor alle 
deltagerne i en gruppe mottok en gitt inntekt som han eller 
hun skulle oppgi. Deltagerne måtte deretter betale skatt 
ut i fra den inntekten de hadde oppgitt. Skatten reduserte 
disponibel inntekt, men det som ble betalt inn, ble deretter 
fordelt likt mellom alle deltagerne. Deltagerne kunne 
deretter, ved å se på hvor mye de fikk fra fellespotten, gjøre 
seg opp en mening om hva man mente de andre deltagerne 
hadde bidratt med. Dersom man opplevde at man selv 
bidro mer enn andre, kunne man gjenopprette denne skjeve 
balansen ved å unndra inntekt i neste runde. Resultatet fra 
eksperimentet viste at unndragelse var avhengig av hva 
deltagerne tenkte om hva de andre ville gjøre. Resultatet er 
intuitivt. Få av oss vil ønske å fortsette å bidra til et felles 
gode, dersom vi ikke tror andre gjør det. Så hva betyr dette 
resultatet for Skatteetaten?

Implikasjoner for Skatteetaten sitt arbeid

Studier viser at straff er et dårlig virkemiddel om man 
ønsker å endre adferd. Skattemyndigheter bør legge reelle 
hindringer for kriminelle, men vi bør også legge til rette for 
et positivt samarbeid med den jevne skattyter, som vil la 
seg påvirke av andre virkemidler. Det er mer effektivt, men 
også ganske mye hyggeligere. Hyggelig er kanskje ikke 
et mål i seg selv for skatteinnkreving, men det er jo en fin 
bonus. Prinsippet om et positivt samarbeid er allerede godt 
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integrert i norsk skatteinnkreving. Det vi derimot kan bli 
bedre på, er å appellere til moral. Vi bør sørge for å spre de 
riktige budskapene, og vi bør minne skattyterne på hvorfor 
de betaler skatt. 

For å spre god skattemoral er det også viktig at vi 
fokuserer på de gode eksemplene. Studier viser at valg er 
smittsomme. En implikasjon av det, er at vi ikke bør fokusere 
på dem som gjør feil. Vi ønsker ikke å gi skattyterne inntrykk 
av at unndragelse er vanligere enn det det faktisk er. Vi 
ønsker å spre god skattemoral, og i lys av dette kan det 
være en god idé å stille seg følgende spørsmål når man skal 
kommunisere ut om skattyternes adferd: Ønsker jeg at andre 
skal ta de samme valgene? Og ønsker jeg at andre skal 

kopiere denne adferden? Vi bør tenke oss spesielt godt om 
når vi kommuniserer med journalister. Direkte spørsmål om 
unndragelse må selvsagt besvares, likevel bør vi alltid også 
minne journalister og andre om hvor mange av skattyterne 
som faktisk gjør riktig. Fordi det er den adferden vi ønsker at 
skattytere skal kopiere. Vi ønsker at skattyterne skal se at 
andre som likner dem, betaler riktig skatt. Ordet fremsnakking 
ble et moteord i 2010. Kanskje også Skatteetaten burde ta 
med fremsnakking inn i skatteordboken, for å minne oss 
selv og andre på hvor mange som gjør riktig. Unndragelse 
er tross alt ikke normen for norske skattebetalere. De aller 
fleste av oss gjør riktig, og det bør vi sørge for at alle er klar 
over. 
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Slik kan vi beregne 
skattegapet for Norge 

Julia Tropina Bakke, 
Skattedirektoratet, analyse

Magnus Næss Andresen, 
Skatt sør, analyse

Skattegap er et mål på hvor mye skatteproveny staten går 
glipp av. For å få en oversikt over dette, velger stadig flere land 
å beregne skattegapet. Nå vurderer også Norge mulighetene 
for å gjennomføre en skattegapsberegning. I denne artikkelen 
gir vi en oversikt over noen av de viktigste avgrensningene og 
valgene man må ta dersom Norge skal beregne et skattegap, 
og noen av de viktigste forutsetningene for å lykkes med 
dette. 

Regjeringen lanserte i januar 2015 sin strategi mot 
arbeidslivskriminalitet (Arbeids- og sosialdepartementer 
2015). Som ett av tiltakene ble Skatteetaten bedt om å 
undersøke mulighetene for å beregne skattegapet for 
den norske økonomien. Bakgrunnen for dette er at det 
ikke finnes noen systematisk oversikt over det samlede 
omfanget av skatteunndragelser i Norge, samtidig som 
stadig flere lands skatteadministrasjoner har valgt å sette i 
gang skattegapsberegninger. Tilbakemeldingene fra mange 
av landene som har gjort dette, er at det er krevende å 
beregne skattegapet, men at det er flere fordeler ved å 
kjenne til størrelsen og fordelingen av skatteunndragelser 
i økonomien, og en rekke ulike måter å bruke denne 
kunnskapen til å effektivisere sitt arbeid på. 

Hva kan et skattegapsestimat brukes til?

På et veldig overordnet nivå er målet med det samlede 
skattegapsestimatet å gi et helhetlig bilde av omfanget av 
skatteunndragelsene i økonomien. Mye av verdien ligger også 
i å følge utviklingen av det tapte skatteprovenyet over tid. 
Enkelte land bruker skattegapet som en styringsparameter, 
men det kan være flere utfordringer ved å koble utviklingen 
i skattegapet direkte til skattemyndighetenes innsats. For 
det første, kan det være mange andre faktorer i økonomien 
som har effekt på størrelsen på skattegapet, som er 
utenfor skattemyndighetenes påvirkning. For det andre 
er det viktig å være klar over usikkerheten som er knyttet 
til skattegapsberegninger. Til enhver tid vil presisjonen og 
størrelsen på skattegapsestimatet reflektere den kunnskapen 
vi har. Det betyr at etter hvert som vi får mer kunnskap om 
skattyterne og beregningsmetoder, kan estimatet endre seg, 
uten at det er en reell endring i etterlevelse som er årsaken. 
Videre tar det tid å utarbeide skattegapsestimater, og ulike 
land rapporter gjerne estimatene med flere års forsinkelse. 
Det betyr at hvis skattegapsestimatet skal brukes som 
styringsparameter, kan det kun brukes for styring på lengre 
sikt.

I tillegg til å kunne estimere et samlet skattegap, kan 
man beregne skattegap også for mindre segmenter. 
Skattegapsestimater for ulike segmenter er bedre egnet til 
å gi oversikt over hvilke feil som gjøres, på hvilke områder, 
og hvor problemene er størst. Dette kan gjøre det mulig å 
lage risikovurderinger, som kan brukes som grunnlag for å 
prioritere og målrette ressursene. 

Generelt, kan det derfor ligge en stor verdi i å 
kjenne størrelsen og omfanget på skattegapet både for 
Skatteetaten og for Norge. Samtidig, siden dette handler om 
å tallfeste noe som vi ikke kan se direkte, er det vanskelig og 
ressurskrevende å måle skattegapet. 

Hva er et skattegap – kjært navn har mange 
barn

Det finnes ingen klar og entydig internasjonal definisjon 
av hva skattegap er, men generelt er det et estimat på 
skatteproveny som går tapt på grunn av skattyternes 
manglende etterlevelse. Det betyr at all skatt som ikke blir 
innrapportert og innbetalt i tide, eller avdekket gjennom 
Skatteetatens kontroller, representerer skattegapet. 

Med andre ord kan skattegapet omfatte sene eller 
manglende innbetalinger, unngåelser (skattemotiverte 
tilpasninger i lovens gråsone som ikke direkte bryter loven, 

men som kan bryte med lovens formål), feilrapporteringer 
som er gjort bevisst eller ubevisst, og skattegapet fra den 
uregistrerte delen av aktiviteten i landet. Figur 1 gir en 
grafisk oversikt over de ulike elementene i det teoretiske 
skattefundamenet. Den røde boksen representerer de 
elementene som potensielt kan inngå i et skattegapsestimat.

Hvilke av disse elementene ulike land velger å holde 
utenfor eller innenfor skattegapsestimatet, avhenger av 
formålet med estimatet og datagrunnlaget som er tilgjengelig 
for å gjøre beregningene.

Selv om begrepene skattegap og svart økonomi ofte 
brukes som synonymer, betyr de ikke nødvendigvis det 
samme. I figuren over har vi markert de delene som oftest 
hører til under definisjonen av svart økonomi med den 
stiplede linjen. 

De elementene som oftest inngår i skattegapet i ulike 
land, er feilrapporteringer på grunn av bevisste og ubevisste 
feil og den uregistrerte legale aktiviteten i landet. Det betyr 
for eksempel at den illegale delen av økonomien, som er en 
viktig del av den svarte økonomien, normalt holdes utenfor 
skattegapsanalysene. 

Enkelte land, som for eksempel Danmark og Storbritannia, 
skiller eksplisitt mellom bevisste og ubevisste feil i sine 

Figur 1. Oversikt over elementene i det teoretiske skattefundamentet. Elementene som kan inngå i et skattegapsestimat er markert i rød 
boks. Elementene som oftest hører til under definisjonen av svart økonomi er markert i svart, stiplet boks.



skattegapsanalyser. Dette kan være ressurskrevende, men 
denne informasjonen har stor verdi for utviklingen av tiltak 
for å øke etterlevelsen. Ved å kjenne til hvilke skattytere 
som gjør feil bevisst eller ubevisst, kan vi målrette tiltak mer 
effektivt.

En konsekvens av at hvert land definerer skattegapet 
ulikt, er at det er vanskelig å sammenlikne størrelsen på 
skattegapet mellom land. En annen faktor som gjør det 
vanskelig å sammenlikne, er at ulike land bruker forskjellige 
metoder for å komme frem til estimatene. For det tredje kan 
skattegapsestimatene i ulike land dekke ulike segmenter. 
For eksempel kan estimatene være avgrenset til enkelte 
skattytergrupper, problemområder eller skatte- og 
avgiftsarter.

Siden skatte- og avgiftssystemene varierer mellom land, 
er ikke ulike definisjoner og beregningsmåter nødvendigvis 
problematisk. Hovedformålet med skattegapsberegninger 

vil være å beregne skattegapet innad i et land. Det viktigste 
er å ha én definisjon som er robust og som er meningsfull 
for det landet som bruker den. I tillegg er det viktig å bruke 
en metode som gjør at skattegapet kan beregnes konsistent 
over tid. 

Metoder for å beregne skattegapet

Det er to hovedmetoder som kan brukes til å beregne 
skattegapet. Disse er kjent som indirekte og direkte metoder.

Indirekte metoder
Indirekte metoder går ut på å sammenlikne data fra flere 
kilder, som oftest på makronivå. Dette kan for eksempel 
gjøres ved å sammenlikne nasjonalregnskapsstatistikk og 
skattestatistikk. Denne tilnærmingen antar at forskjellene 
man finner utelukkende skyldes den uobserverbare 
økonomien, og dermed representerer skattegapet. 
Hovedfordelen med de indirekte metodene er at de gir et 

estimat som også kan dekke unndragelser som er vanskelige 
å avdekke gjennom kontroller. I realiteten kan imidlertid 
noen av de observerte forskjellene i makrotallene reflektere 
statistikk- og aggregeringsfeil i kildegrunnlaget. På grunn av 
at det ikke finnes noen sikre måter å skille mellom hvor mye 
av forskjellene som skyldes faktiske unndragelser og hvor 
mye som reflekterer statistiske feil, blir disse metodene ofte 
sterkt kritisert (se for eksempel Rubin 2011).

Direkte metoder
Direkte metoder tar utgangspunkt i data om feil og 
skatteunndragelser på individnivå. Disse dataene kan for 
eksempel komme fra kontroller utført av skattemyndighetene 
eller fra andre undersøkelser. Denne informasjonen dekker 
normalt kun en del av skattyterne. Det betyr at metodene 
forutsetter at de feilene vi finner i en avgrenset gruppe, 
sier oss noe om etterlevelsen blant resten av skattyterne. 
Hovedutfordringen ved disse metodene er dermed å sikre 
at den gruppen vi har informasjon om, er stor nok og 

representativ for resten av skattyterne. Direkte metoder 
vil kunne gi de mest nøyaktige estimatene for de delene av 
skattegapet som kan avdekkes gjennom kontrollvirksomhet. 
En annen viktig fordel med direkte metoder, sammenliknet 
med indirekte metoder, er at de i større grad gir mulighet 
til å beregne skattegapet for mindre segmenter. Derfor 
foretrekker skatteadministrasjoner i mange land, blant 
annet Skatteverket i Sverige, HMRC i Storbritannia og 
SKAT i Danmark , direkte metoder for å beregne deler av 
skattegapet. 

Generelt er det vanlig å bruke direkte og indirekte 
metoder i kombinasjon, for å få et mest mulig heldekkende 
estimat, avhengig av hvilke områder man vil si noe om og 
hvilke data man har tilgjengelig. Man kan også kombinere 
med andre tilnærminger, for eksempel kan man ta 
utgangspunkt i vurderinger fra eksperter og fagpersoner for 
å anslå skattegapet for enkelte segmenter.
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Tilfeldige kontroller
Den best egnede datakilden for å beregne skattegap ved 
hjelp av direkte metoder, er data fra tilfeldige kontroller av 
skattytere. Disse skal sikre at utvalget som blir kontrollert er 
representativt. 

Oppfatningen i Skatteetaten i dag er at tilfeldige 
kontroller er et av de mest ressurskrevende verktøy vi har. 
Dette er på grunn av den relativt lave treffprosenten i denne 
type kontroller, sammenliknet med risikobaserte kontroller. 
Dette bør imidlertid veies opp mot mange av de fordelene 
tilfeldige kontroller har.

Generelt er det slik at den største verdien av 
tilfeldige kontroller ikke ligger i umiddelbart avdekkede 
skatteunndragelser, men i kunnskap som kan øke etterlevelse 
og skatteinngang på lengre sikt. En av de viktigste fordelene 
ved tilfeldige kontroller, sammenliknet med de risikobaserte, 
er at mens vi i de sistnevnte søker etter feil vi har kjennskap 
til i dag, kan tilfeldige kontroller bidra til at vi oppdager nye 
feilkilder og risikoområder. Dermed vil tilfeldige kontroller 
på lengre sikt kunne bidra til at Skatteetatens risikobaserte 
kontroller blir enda mer treffsikre. 

Tilfeldige kontroller er med andre ord et kunnskapsverktøy 
mer enn et provenyverktøy. Den informasjonen vi får 
fra tilfeldige kontroller, vil ikke bare gi oss de mest 
presise skattegapsestimatene. Den vil også, ved å øke 
treffsikkerheten i risikobaserte kontroller, på sikt kunne 
brukes for å redusere skattegapet. 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 
(OECD) fremhever fem hovedgrunner til at skattemyndigheter 
gjennomfører tilfeldige kontroller (OECD 2013). Tilfeldige 
kontroller kan bidra til å:

• utvikle og forbedre risikobasert arbeid

• utvikle skattegapsestimater

• følge med på graden av etterlevelse innen ulike 
skatteområder

• ha en disiplinerende effekt på skattytere

• danne et mulig datagrunnlag for lovendringer

I følge OECD (2013), bruker 30 av 52 land tilfeldige 
kontroller i sitt arbeid.

Risikobaserte kontroller og eksisterende 
datakilder

Tilfeldige kontroller har de beste forutsetningene som 
datakilde når man skal produsere de mest presise 
skattegapsestimatene. Risikobaserte kontroller, som er 
vanligst i Skatteetaten i dag, er mindre egnet som grunnlag 
for å beregne skattegap, fordi de per definisjon kun 
kontrollerer de personene eller virksomhetene med størst 
antatt risiko. Dermed kan de i mindre grad brukes til å si noe 
om andre grupper. Det finnes imidlertid metoder som gjør 
det mulig, under visse forutsetninger, å bruke informasjon fra 
risikobaserte kontroller for å beregne skattegapsestimater. 
Risikobaserte kontroller kan likevel ikke fullt ut erstatte 
tilfeldige kontroller, men de kan være et viktig supplement 
for å redusere usikkerheten ved estimatene. Data fra 
risikobaserte kontroller kan særlig være aktuelt å bruke innen 
områder der tilfeldige kontroller er svært ressurskrevende.

De viktigste utfordringene når man beregner 
skattegap

Skattegapsanalyser handler om å skaffe en heldekkende 
og omfattende oversikt over skatteunndragelser for alle 
skattyterne. Mye av arbeidet med slike analyser går ut på å 
tallfeste noe vi ikke ser, og som vi har begrenset kunnskap 
om. Dette kan gjøre et slikt arbeid utfordrende.

Helhetlig tilnærming
Å beregne skattegapet vil forutsette at kunnskapen om 
skatteunndragelser, og måter vi kan måle på, gradvis bygges 
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opp over tid. Det er viktig å strukturere arbeidet slik at 
kunnskap om ulike områder, kan samles til et mer helhetlig 
bilde til slutt. For å oppnå dette, er det nødvendig å ta hensyn 
til dette allerede fra oppstarten.

Tidsperspektiv
Det er viktig å forstå at skattegapsberegninger vil ta tid. Det 
kan ta opp til flere år før vi kan komme fram til et samlet 
skattegapsestimat som er tilstrekkelig presist og informativt. 

Mye av verdien ved å beregne et skattegapsestimat 
ligger i å kunne følge utviklingen over tid. Dette betyr at man 
helt fra starten bør ha fokus på å produsere estimater som 
vil være så konsistente over tid som mulig. 

Usikkerhet
Siden skattegapsanalyser handler om å forsøke å tallfeste 
det vi ikke ser, eller som kan være vanskelig å måle, er det 
viktig å være klar over at et skattegapsestimat aldri vil bli 
helt presist. Uavhengig av hvor mye ressurser vi bruker til 
å beregne estimatene, vil tallene vi kommer fram til alltid 
være preget av en viss grad av usikkerhet. Det er derfor 
viktig å være oppmerksom på usikkerheten som er knyttet 
til et skattegapsestimat, og kommunisere dette tydelig, både 

innenfor og utenfor Skatteetaten.

Bør vi beregne skattegapet?

Muligheten for å beregne skattegapet ble sist undersøkt 
for seks år siden (Skatteetaten 2009). Den gangen var 
konklusjonen at datagrunnlaget i Norge ikke var tilstrekkelig 
til å gjennomføre dette. I lys av Regjeringens, Skatteetatens 
og andre offentlige aktørers store fokus på svart økonomi og 
svart arbeid, er vi på nytt i ferd med å vurdere muligheten for 
å beregne skattegapet. 

Å beregne skattegapet er svært omfattende og 
ressurskrevende, og kommer til å kreve mer helhetlig og 
langsiktig satsing på flere områder. Beregningene kan 
for eksempel kreve oppbygging av egnede data, som 
forutsetter omfattende og annerledes kontrollvirksomhet, 
og utvikling av ny metodologisk kompetanse. Samtidig ligger 
det et enormt potensiale i dette prosjektet når det gjelder 
læring og utvidet kunnskap om nye risikoområder. Om vi skal 
beregne skattegapet for Norge, må vi være villig til prioritere 
de ressursene som er nødvendige for å gjennomføre en slik 
langsiktig og omfattende satsing.
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Et prosjekt i Skatt øst har utviklet en ny arbeidsmetodikk 
for å kartlegge hvor stor andel kontrollverdige virksomheter 
det er innen ulike risiko- eller målgrupper ved hjelp av 
undersøkelseskontroller. I løpet av 2014 har vi anvendt 
metodikken til å kartlegge tre ulike bransjer i Skatt øst, og fant 
at det var henholdsvis 37, 16 og 13 prosent kontrollverdige 
virksomheter i bransjene. Slike kartlegginger kan være nyttige 
når vi skal treffe beslutninger om hvilke områder Skatteetaten 
skal prioritere. Vi anbefaler å gjenbruke metodikken når vi 
bruker undersøkelseskontroller, slik at vi kan få ytterligere 
kunnskap om områder Skatteetaten ønsker å vite mer om.  

I etaten jobber vi i dag med ulike bransjer som 
satsingsområder. Skatt øst satte i 2014 i gang et prosjekt 
hvor de gjennom undersøkelseskontroller ønsket å lære mer 
om bransjer vi ikke visste så mye om fra tidligere.

Vi bruker ofte undersøkelseskontroller til å utforske 
områder vi ønsker å vite mer om. I motsetning til tradisjonelle 
avdekkingskontroller, hvor formålet vanligvis er å finne feil 
eller mangler, er formålet med undersøkelseskontroller 
å lære hvordan næringsdriften foregår på et konkret 
område. Slike kontroller kan gjennomføres på ulike måter 
og ha forskjellig innhold, avhengig av hva formålet er. De 
er vanligvis mindre ressurskrevende, enn for eksempel 
avdekkingskontroller, men innebærer også at kontrollørene 
oppsøker virksomhetene. 

Formålet med vårt prosjekt var å lage en metodikk for 
undersøkelseskontroller som kan brukes til å vurdere om en 
virksomhet er kontrollverdig eller ikke. I prosjektet stilte vi 
følgende spørsmål: 

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

• Kan vi utvikle en metodikk for 
undersøkelseskontroller som kan brukes til en slik 
kartlegging?

• Er det mulig å finne felles kjennetegn ved de 
kontrollverdige virksomhetene, som skiller dem fra 
de som ikke er kontrollverdige?

Hva er en kontrollverdig virksomhet?

Det finnes mange ulike oppfatninger av hva en kontrollverdig 
virksomhet er. I prosjektet har vi definert det til å omfatte 
virksomheter som har:

• uoppgitt omsetning

• svart avlønning

• uberettigede kostnader som er knyttet til uoppgitt 
omsetning eller svart avlønning

• formelle feil og mangler 

• manglende eller sen betaling av skatter og avgifter

Det har ikke betydning om uoppgitt omsetning utgjør 
store eller små beløp. Det er virksomhetens handlemåte 
og muligheter for å gjøre feil som utgjør en risiko. Vi ønsket 
derfor å kunne sammenlikne andelen kontrollverdige 
virksomheter i ulike bransjer for å se om det er forskjeller.

Vi har tidligere skrevet om resultatene fra kontroller i to 
av bransjene (Thorsager, Røsten, Raappana og Sjøstedt 
2014). I denne artikkelen presenterer vi resultatene 
fra de tre bransjene vi har sett på, og resultatene fra 
kjennetegnsanalysen. 

Hvordan vurderer vi om en virksomhet er 
kontrollverdig?

For å sammenlikne andelen kontrollverdige virksomheter i 
ulike bransjer, er det viktig at kontrollene blir gjennomført på 
en ensartet måte. Kontrollørene skulle derfor følge et opplegg 
hvor det på forhånd var bestemt hvilke forhold de skulle 
sjekke. De skulle sjekke det samme i alle virksomhetene, 
uavhengig av bransje, og uansett hva kontrollørene fant. 

For å sikre en enhetlig registrering av kontrollene, laget vi 
et registreringssystem som kontrollørene skulle gå gjennom, 
registrere og fylle ut i forbindelse med forberedelse og 
gjennomføring av stedlig kontroll. Vi utarbeidet også en 
veiledning som ga kontrollørene mer informasjon om hva de 
skulle sjekke. 

Kontrollørene gjorde deretter en skjønnsmessig 
vurdering av om hver enkelt virksomhet var kontrollverdig, 
eller ikke. Dette gjorde de på bakgrunn av:

• bakgrunnsinformasjon om virksomheten

• resultater fra undersøkelseskontrollen

• øvrige observasjoner ute i virksomheten

Det er en samlet vurdering som danner grunnlaget for om 
den enkelte virksomhet blir klassifisert som kontrollverdig, 
eller ikke.

Sammensetningen av ulike typer virksomheter, 
for eksempel hvor mange ansatte de har, om de er 
merverdiavgiftsregistrerte eller driver med kontantsalg, 
varierer mellom bransjene. Registreringssystemet er derfor 
laget fleksibelt slik at det kan benyttes på mange ulike typer 
virksomheter. 

Tilfeldig utvalg kan si noe om flere enn dem vi 
kontrollerer
Vi har plukket virksomhetene ut til kontroll på en måte 
som gjør at vi kan trekke konklusjoner om flere, enn bare 
dem vi kontrollerer. Det forutsetter at vi først definerer den 
målgruppen vi ønsker å vite noe om, og deretter trekker et 
tilfeldig utvalg fra denne gruppen, som vi så kontrollerer.

Hvilke bransjer har vi sett på?

Vi har avgrenset oss til å se på enkeltpersonforetak og 
aksjeselskap som var aktive i 2012 og som hadde en 
omsetning på under 10 millioner kroner. Vi satte denne 
grensen for å sikre at virksomhetene er relativt ensartede. 
Det ville vært ressurskrevende hvis vi skulle kartlegge alle 
bransjene i Skatt øst gjennom undersøkelseskontroller. Vi 
valgte derfor å begynne med tre bransjer. 

Den første bransjen omfatter gatekjøkken, puber og barer. 
Det er et kjent område hvor vi ut fra erfaringer fra tidligere 
kontroller forventet å finne en stor andel kontrollverdige 
virksomheter. Vi valgte dette området fordi det ga oss 
mulighet til å prøve ut hvor godt metodikken fungerte. 
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Når vi jobber med kjente bransjer, har vi vanligvis en 
høy treffprosent fordi vi baserer oss på bransjespesifikke 
kunnskaper og erfaringer. Da plukker vi ut virksomheter som 
med stor sannsynlighet gjør feil, og vi kontrollerer forhold 
som er relevante for virksomhetene i bransjen. Når vi går 
inn i mer ukjente områder, kan vi ikke forvente å finne like 
stor andel med feil og mangler. Det kan vi heller ikke med 
undersøkelseskontroller som er tilrettelagt for å brukes i 
mange ulike bransjer. Resultatene for det første området 
kunne derfor gi oss en pekepinn på om opplegget fungerte, 
og ville være et relevant sammenligningsgrunnlag når vi 
skulle begynne å kartlegge nye bransjer.

Den andre bransjen omfatter reklamebyråer, PR-, 
kommunikasjons- og medieformidlingstjenester (heretter 
kalt reklamebyråer med mer). Vi valgte denne bransjen fordi 
vi har jobbet med beslektede bransjer, og tidligere kontroller 
har gitt indikasjoner på at det kan være dårlig etterlevelse 
her også. Den tredje bransjen er grafisk og visuell 
kommunikasjonsdesign (heretter kalt grafisk design). Denne 
bransjen valgte vi fordi det er en bransje vi tror kommer til å 
være i vekst, og som vi ikke vet så mye om. 

Hva har vi lært?

Mange av virksomhetene i Enhetsregisteret er ikke 
aktive
Før vi kom i gang med kontrollene, fant vi at en stor andel 
av virksomhetene i Enhetsregisteret ikke er aktive, eller er 
registrert på feil næringskode. Som vi ser i figur 1 gjelder 
det om lag to-tredjedeler av de som ble plukket ut innen 
gatekjøkken, puber og barer og innen reklamebyråer med 

mer. Innen grafisk design var tilsvarende andel på omlag 54 
prosent.

På bakgrunn av dette funnet, har vi derfor dokumentert 
hvor mange av virksomhetene som er registrert i 
Enhetsregisteret som ikke er aktive, eller drives under andre 
næringskoder enn dem de er registrert på. Det gir store 
utfordringer når vi bruker dette registeret som grunnlag for 
prioriteringer og ressursfordeling i etaten. Det gir ikke en reell 
oversikt over næringsdriften i Norge, og de virksomhetene vi 
har ansvar for å følge opp. Det å få oversikt over bransjene 
er derfor en utfordring i seg selv.

Stor andel kontrollverdige virksomheter 
Vi har gjennomført undersøkelseskontroller i om lag 250 
virksomheter i Skatt øst. De virksomhetene som ikke er 
aktive, eller som er registrert på feil næringskode, er sortert 
bort og har ikke blitt kontrollert i forbindelse med dette 
prosjektet.

Blant puber, barer og gatekjøkken ble 37 prosent av de 
kontrollerte virksomhetene vurdert som kontrollverdige. 
I forhold til hva vi kunne forvente, er dette en relativt stor 
andel, og det viser at vi kan finne en del kontrollverdige 
virksomheter selv om vi ikke har trukket ut et risikobasert og 
bransjespesifikt utvalg.

I bransjen som omfatter reklamebyråer med mer, vurderte 
kontrollørene 16 prosent av virksomhetene til å være 
kontrollverdige. Innen grafisk design var tilsvarende andel 13 
prosent. Dette kan umiddelbart fremstå som høye andeler. 
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at dette er 

virksomheter som er blitt vurdert til å ha en eller annen form 
for mangelfull etterlevelse, og at det ikke nødvendigvis er 
snakk om store unndragelser.

På bakgrunn av kontrollene og silingen av virksomheter 
før kontrollene, estimerte vi antallet kontrollverdige 
virksomheter til å være om lag 490 virksomheter. De fordeler 
seg slik:

• 110 av 290 virksomheter i gatekjøkken, puber og 
barer 

• 190 av 1 200 virksomheter i reklamebyråer med mer

• 190 av 1 420 virksomheter i grafisk design

Selv om det er større andel kontrollverdige virksomheter 
i gatekjøkken, puber og barer, enn de to andre bransjene, 
blir antallet kontrollverdige mindre. Det er fordi det er færre 
virksomheter i denne bransjen. Siden dette er estimater er 
det noe usikkerhet knyttet til dem. Vi kan være ganske sikre 
på å finne en større andel kontrollverdige virksomheter blant 
gatekjøkken, puber og barer sammenliknet med de to andre 
bransjene. Det kan imidlertid være tilfeldig at det i vårt utvalg 
var forskjell mellom andelen kontrollverdige i reklamebyråer 
og grafisk design. Forskjellen er ikke statistisk signifikant, 
det vil si at den ikke er så stor at vi kan forvente at det gjelder 
hele populasjonen i de to bransjene.

På bakgrunn av undersøkelseskontroller i tre bransjer, 
kan vi ikke si noe om hva som er normaltilstanden for andre 
bransjer, eller om bransjene vi har sett på skiller seg fra dette. 
Vi kan heller ikke si noe om hvorfor det er forskjeller i andelen 

kontrollverdige i de ulike bransjene. I den første bransjen vi 
så på hadde de fleste av virksomhetene kontantsalg. Det 
var veldig få virksomheter i de øvrige bransjene som hadde 
det. Når vi finner forskjeller mellom andelene kontrollverdige 
virksomheter i ulike bransjer, kan vi derfor ikke være sikre 
på om det er fordi metodikken er bedre egnet til å avdekke 
uteholdt omsetning i noen bransjer, eller om det er reelle 
forskjeller mellom bransjene. Det vi imidlertid har erfart, er 
at den kan brukes til å avdekke kontrollverdige i mange ulike 
typer virksomheter.

Metodikken ble utviklet med tanke på å kartlegge 
uoppgitt omsetning i virksomheter som er registrert, og som 
vi vet driver aktivt. Vår fremgangsmåte kan ikke bidra til å få 
oversikt over de virksomhetene som har uoppgitt omsetning 
uten å være registrert i Enhetsregisteret. Det vil derfor i 
realiteten være flere kontrollverdige virksomheter enn dem 
vi estimerer, men det vil kreve andre metoder å finne dem.

Vi har ikke funnet felles kjennetegn ved de 
kontrollverdige virksomhetene 
Det tredje spørsmålet som vi stilte i prosjektet, er om det på 
bakgrunn av kontrollene vi har gjennomført er mulig å finne 
felles kjennetegn ved de kontrollverdige virksomhetene, 
som skiller dem fra de som ikke er kontrollverdige. Slike 
kjennetegn ville vi kunne bruke til å gjøre arbeidet med å 
velge ut virksomheter til kontroll mer effektivt. 

Vi har sett på ulike kjennetegn som kontrollmiljøene antar 
har sammenheng med å være kontrollverdig, og vi ønsket å 
se om antagelsene stemte. 

Figur 1. Andel virksomheter som er i drift, som ikke er aktive, har feil næringskode eller andre forhold som gjør dem uegnet for undersøkelseskontroll, 
fordelt etter bransje

Figur 2. Andel kontrollerte virksomheter som er vurdert som kontrollverdige eller ikke, fordelt etter bransje



28 29Analysenytt 02I2015 Analysenytt 02I2015 

Referanse
Thorsager, M., B. Røsten, A. Raappana og T. Sjøstedt (2014) ”Hvilke bransjer har flest kontrollverdige virksomheter?” 
Skatteetatens Analysenytt 2/2014, s 12–14.

Vi har sett på variablene enkeltvis og testet om det er 
signifikante sammenhenger mellom det å være kontrollverdig 
og de ulike kjennetegnene. Med signifikante sammenhenger 
mener vi at vi kan være sikre på at sammenhengene vi 
ser i utvalget, også finnes i hele populasjonen. Vi har også 
kombinert variablene gjennom regresjonsanalyse, for å 
se om de påvirker hverandre. Blant de kjennetegnene vi 
har undersøkt, har vi ikke funnet noe som viser betydelig 
sammenheng med at virksomheten er vurdert som 
kontrollverdig. Det gjelder virksomhetenes:

• organisasjonsform

• om virksomhet har revisor eller regnskapsfører

• størrelsen på oppgitt omsetning

• om virksomheten har ansatte

• er merverdiavgiftspliktig og registrert i 
merverdiavgiftsregisteret

Vi har også sjekket en rekke kjennetegn knyttet til 
innehaver eller daglig leder:

• kjønn

• alder 

• statsborgerskap

• sivilstand

I etaten jobber vi mye med å finne gode kriterier for 
å finne kontrollverdige virksomheter, fordi kontroller er 
ressurskrevende, og vi i minst mulig grad ønsker å kontrollere 
virksomheter som etterlever. Hva som er gode kriterier, er 
imidlertid et spørsmål det er utfordrende å svare på. De 
virksomhetene som er kontrollverdige, kan være det på ulike 

måter, og det er ikke sikkert de har så mye til felles når det 
gjelder opplysningene som de er registrert med. Hvis vi skal 
finne fellestrekk ved virksomheter som er kontrollverdige, vil 
det kreve et helt annet omfang av kontroller. Det kan også 
være at de relevante kjennetegnene er av en karakter som vi 
per i dag ikke registrerer på en måte som gjør dem egnede 
for kjennetegnsanalyser.

Vi anbefaler å gjenbruke metodikken for 
undersøkelseskontroller

Vår erfaring viser at opplegget for undersøkelseskontroller 
kan brukes til å kartlegge andelen kontrollverdige i mange 
ulike typer virksomheter. Vi foreslår at andre bruker 
metodikken når de gjennomfører undersøkelseskontroller 
for å finne ut mer om en målgruppe. 

I utgangspunktet var tanken at metodikken skulle 
brukes til å kartlegge alle bransjer, slik at etaten fikk en 
oversikt over de ulike bransjene og kunne vurdere om våre 
satsingsområder avspeiler de områdene med flest eller størst 
andel kontrollverdige virksomheter. Det vil imidlertid være 
ressurskrevende å gjennomføre undersøkelseskontroller 
i alle bransjer. Hvis kartleggingen foregår over en lengre 
tidsperiode, blir det også vanskelig å vite om eventuelle 
forskjeller mellom bransjer er reelle, eller handler om en 
utvikling over tid. 

Metodikken kan imidlertid anvendes til andre typer 
kartlegginger. Det kan være når vi ønsker kunnskap og 
markedsinnsikt i nye bransjer eller for å vite mer om hvordan 
status er i de områdene vi allerede har som satsingsområder. 
Det kan også være når vi definerer grupper som har stor 
risiko for uteholdt omsetning eller har andre feil og mangler.
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Aksjeselskaper og fritaksmetoden 
– hvorfor så mange feil?

Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi 
avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner 
knyttet til aksjeutbytte, gevinster og tap på fritaksmetoden. 
For å finne ut hvorfor dette skjer og hva vi kan gjøre med 
problemet, har vi gjennomført dybdeintervjuer med de fire 
største rådgivningsfirmaene innen regnskap og revisjon i 
Norge. Den nye kunnskapen har ført til at vi nå foreslår et 
forbedret skjema for gevinster og tap på verdipapirer. 

Fritaksmetoden er en modell for beskatning av aksjeinntekter 
for selskapsaksjonærer, i motsetning til personlige 
aksjonærer som beskattes etter aksjonærmodellen. 
Fritaksmetoden var et ledd i skattereformen av 2006, 
hvor formålet var å unngå at aksjeinntekter beskattes flere 
ganger. 

Hovedregelen er at selskapsaksjonærer ikke er 
skattepliktige for aksjegevinster eller utbytte, samtidig 
som det ikke kan kreves fradrag for tap. Det finnes 
imidlertid omfattende unntak fra hovedregelen, noe som 
gjør bestemmelsen komplisert og åpner opp for mange 
feilvurderinger.

For å få svar på hva Skatteetaten kan gjøre for å 
hjelpe skattyterne til å levere riktigere oppgaver innen 
fritaksmetoden i framtiden, gjennomførte vi i januar 2015 
dybdeintervjuer med de fire største rådgivningsfirmaene 
i Norge. Vi anser rådgivningsmiljøene for å være gode 
representanter for skattyterne, ettersom de favner et 
betydelig antall skattytere med mange problemstillinger 
innen fritaksmetoden. 

Intervjuene ble gjennomført i regi av Riksprosjekt 
Finans og delprosjektet Fritaksmetoden – realisasjon 
av porteføljeinvesteringer. Riksprosjekt Finans er en 
landsdekkende satsing i Skatteetaten. Det er delt opp i 
syv delprosjekter som har som mål å øke etterlevelsen 
blant både personlige og upersonlige skattytere på 
finansområdet. Prosjektet omfatter også de som tilbyr 
finansielle instrumenter og tjenester, som for eksempel 
banker og verdipapirforetak. 

Hvorfor dybdeintervjuer?

Det er nyttig og viktig for Skatteetaten å involvere eksterne 
parter for å få innspill på problemområder. Da får vi 
tilbakemeldinger fra fagpersoner som kan ha en annen 
forståelse av utfordringene til skattyterne enn Skatteetaten.

Vi valgte dybdeintervju framfor spørreundersøkelse 
fordi fritaksmetoden er et såpass omfattende regelverk, 
at spørsmål med faste svaralternativer ikke ville være 
dekkende. Dybdeintervjuer gir også bedre mulighet for 
oppfølgingsspørsmål og oppklaringer hvis det skulle oppstå 
misforståelser. Vi ønsket også at de som ble intervjuet 
kunne gi detaljert og utfyllende informasjon, og gi oss mer 
nyanserte svar på problemstillinger. 

Dybdeintervjuer er omfattende og tidkrevende, men det 
gir bedre innsikt og forståelse for hvor ”skoen trykker” hos 
skattyterne. Det blir også lettere å vite hvor en kan sette inn 
tiltak for å øke etterlevelsen hos en målgruppe.

Hvem har vi intervjuet?

Selskapene vi intervjuet stilte med to representanter. Hvert 
selskap stilte med én revisor og én advokat, bortsett fra 
ett selskap som stilte med to advokater. Alle hadde god 
kompetanse og erfaring på fritaksmetoden. Vi la vekt på at 
intervjuobjektene skulle være anonyme, for blant annet å få 
til en åpen dialog, noe vi erfarte var nyttig for å få mest mulig 
nyanserte svar. 

For å få fram rådgivningsbransjens subjektive meninger, 
innledet vi med et åpent spørsmål om hvorfor det gjøres feil 
på fritaksmetoden. Deretter la vi frem syv antagelser som 
gjenspeiler våre tanker om årsakene til at det gjøres feil. Vi 
ba rådgiverne om å si hvorvidt de var enige eller uenige i våre 
antagelser, og vi ba dem om å anslå hvor viktige de mente 
antagelsene var. 

Hvorfor gjøres det feil?

Rådgivernes synspunkter
I den åpne delen av intervjuet, kom det frem at rådgiverne 
mener det gjøres feil på fritaksmetoden hovedsakelig på 
grunn av følgende:

• Ressursinnsats eller tidspress i rådgivningsbransjen. 

• Mangel på kunnskap og kompetanse hos skattyter 
eller regnskapsfører, før saken kommer til revisor.

• Komplisert og uklart regelverk.

• Mangel på vedlegg fra kunden til revisor som belyser 
problemstillinger på fritaksmetoden.

• Vanskelig å avklare skattemessig hjemmetilhørighet 
på selskaper. 

• Kundene bruker ikke rådgiverne nok.

• Stadig nye og vanskelige finansielle instrumenter i 
markedet.

• Uklare uttalelser fra Finansdepartementet og 
Skattedirektoratet om regelverket, spesielt når det 
gjelder fond.

Våre antagelser
I den andre delen av intervjuet hvor vi presenterte våre 
antagelser, fikk alle antagelsene noe støtte fra rådgiverne. 
Det var imidlertid enkelte antagelser som fikk bredere støtte 
enn andre. 

Vi har rangert antagelsene etter hvor viktig rådgiverne 
anslo disse for å være, hvor den viktigste er listet øverst og 
den minst viktige nederst:

• Vanskelig å avklare skattemessig hjemstat på de 
ulike selskapene.

• Uklart eller vanskelig regelverk på området.

• Tidspress fører til mangelfulle undersøkelser om 
skattemessig hjemstat.

• Dårlig eller manglende skatterapportering fra 
tilbyderne (for eksempel forvalterselskap) til 
kundene (skattyterne).

• Blir ofte feil behandling i de tilfeller hvor landkoden i 
ISIN-nummer (International Securities Identification 
Number) er forskjellig fra skattemessig hjemstat.

Hanne Westerheim Danielsen, 
Skatt øst, kontroll og rettsanvendelse

Steinar Kvalnes, Skatt øst, 
kontroll og rettsanvendelse 

Toril Østby, Skatt øst, 
forebyggende veiledning



veiledning. I tillegg kom rådgiverne blant annet med følgende 
utsagn om mulige tiltak: Å rette seg direkte til mottakeren 
gir effekt.

”Vi savner et eget vedlegg som gjelder fritaksmetoden, 
en erstatning for RF-1059. Dette kunne være en form 
for sjekkliste, kanskje ti punkter som du må jobbe deg 
gjennom”. 

”Skatteetaten kan sette krav til fremtidig dokumentasjon. 
Prøve å være i forkant”.

”Kan bli tydeligere og bedre skjema. Selvangivelsen 
inneholder også mye avkrysningsrubrikker, kan bli en 
feilkilde ved at det er for mye informasjon som må gis”.

Hva tenker rådgiverne om Skatteetatens kontroller?
Rådgiverfirmaene fikk spørsmål om hva de tenkte om at 
Skatteetaten gjennomfører kontroller, som er et utbredt tiltak 
Skatteetaten har i dag, og eventuelt hvor stor effekt dette 
vil ha på reduksjon av feil på fritaksmetoden. Holdningen til 
kontroller var noe blandet, men ikke utpreget positiv. Enkelte 
mente skattyterne opplevde høye kostnader forbundet med 
bokettersyn. 

Når det gjelder spørsmålet om kontroller har effekt, 
var svarene også blandet. Enkelte rådgivere mente det 
har effekt, både på den enkelte kunden og andre kunder 
generelt, mens andre mente det har liten effekt. 

Tiltak som rådgiverne selv kan gjøre 
Rådgiverne fikk spørsmål om hvilke aktiviteter de 
gjennomfører i dag, og hvilke tiltak de kan gjøre i fremtiden 

• Mangelfull kompetanse på fritaksmetoden hos 
regnskapsførerne.

• Bransjen og Skatteetaten tolker regelverket på 
fritaksmetoden forskjellig innenfor enkelte områder.

Når vi ser både på de årsakene som ble nevnt i den åpne 
delen av intervjuet, og på våre antagelser, er det tre årsaker 
som skiller seg ut. Disse ble nevnt uoppfordret av flere og 
rangert som viktigst. Årsakene er følgende:

• Vanskelig å avklare skattemessig hjemstat på de 
ulike selskapene.

• Uklart eller vanskelig regelverk på fritaksmetoden.

• Tidspress fører til mangelfulle undersøkelser om 
skattemessig hjemstat.

Vår observasjon er at våre antagelser er veldig samstemte 
med rådgivernes synspunkter på årsaker til feil. I tillegg var 
flere av rådgiverne inne på at Skatteetaten har en vei å gå 
når det gjelder informasjon generelt, og ikke minst kvalitet 
på uttalelser om regelverket.

Hva kan vi gjøre for å redusere feil på 
fritaksmetoden? 

Forslag fra rådgiverne om hva Skatteetaten kan gjøre
Vi ønsket innspill fra rådgiverne om hvordan vi kan redusere 
antall feil på fritaksmetoden. Et tiltak som tre av selskapene 
ønsket seg, var en liste over skattemessig hjemstat for 
aksjer notert på Oslo Børs. De ønsket også mer dialog og 
konkret informasjon fra Skatteetaten, som for eksempel 
bedre informasjon på hjemmesiden, offentliggjøring 
av fokusområder, og informasjonsskriv som gir direkte 
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for å levere oppgaver mer riktig i forbindelse med 
fritaksmetoden. Av tiltak som rådgiverne gjør i dag ble det 
trukket fram at de har nyhetsbrev, seminarer og løpende 
dialog med kundene. I tillegg inviterer de Finanstilsynet og 
andre til å gi tips og råd til revisorene. De bruker også sine 
internasjonale nettverk og oppfordrer kundene til å skrive 
vedlegg. 

De anslår at tiltakene de gjennomfører har stor effekt 
ved at de blant annet sprer kunnskap og informasjon, både 
til store og små selskaper. Når det gjelder tiltak de selv 
synes de kan gjøre mer av i fremtiden, kom det blant annet 
frem at de kunne utført mer opplæring og gravende arbeid, 
enn det som blir gjort i dag. De tenker også at bransjen 
kunne gått sammen og lagd en liste over ulike selskapers 
hjemmetilhørighet. I tillegg mener de at de kan bli flinkere til å 
ta kontakt med Finansdepartementet og Skattedirektoratet 
på områder hvor de har behov for avklaringer. 

Skatteetatens forslag til tiltak

Som et ledd i å redusere risikoen for feil på fritaksmetoden, 
mener vi en erstatning av dagens skjema for gevinster og tap 
ved salg av aksjer (RF 1059) vil være et egnet tiltak i denne 
sammenheng. Dette er også et konkret tiltak rådgiverne 
nevnte under intervjuene. 

Dagens RF-1059 er et felles skjema som gjelder både 
selskaper og personlige skattytere. Ettersom personlige 
skattytere og selskaper må forholde seg til ulike regler ved 
realisasjon av aksjer og andre verdipapirer, fremstår det som 
uhensiktsmessig å ha et felles skjema. Skjemaet er i tillegg 
lite egnet for investorer med mange transaksjoner. 

Vi har derfor utarbeidet et utkast til et nytt og enklere 
skjema, som skal gjelde kun for selskaper, med én linje for 
hver realisasjon, i stedet for dagens løsning med én side 
per realisasjon. Vi foreslår også at alle gevinster og tap 
skal oppgis i skjemaet, slik at det ikke lenger blir nødvendig 

for Skatteetaten å foreta ytterligere undersøkelser for å få 
tilgang til virksomhetens sondering mellom skattefrie og 
skattepliktige inntekter. 

Etter vårt syn, vil en endring av RF-1059 gjøre skattyteren 
mer bevisst på å vurdere for eksempel skattemessig 
hjemstat på alle realisasjoner, for alle verdipapirer gjennom 
året. For mange virksomheter vil et nytt skjema også være 
ressursbesparende, ettersom færre vil få henvendelse 
fra Skatteetaten om å legge frem dokumentasjon på 
realisasjoner som er skattefrie. 

Utfylling av det foreslåtte skjema vil også være 
tidsbesparende for de skattyterne som har mange 
realisasjoner, fordi vårt forslag innebærer at det kun vil bli 
sendt inn én samleside over alle realisasjoner, i motsetning 
til i dag hvor mange må sende inn flere titalls sider. 

I og med at det nye forslaget til skjema vil inneholde 
både skattefrie og skattepliktige gevinster eller tap, vil 
opplysningsplikten bli utvidet, noe som kan føre til mindre 
bruk av tilleggsskatt. Dette vil likevel ikke skape merarbeid 
for skattyterne, ettersom de uansett i dag må foreta en 
vurdering av andel skattefrie og skattepliktige gevinster og 
tap. 



Les tidligere Analysenytt på 
www.skatteetaten.no/analysenytt


