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I Skatteetaten benytter vi etterlevelsesmetodikken som 
gir føringer for hvordan Skatteetaten skal jobbe for å 
sikre etterlevelse og redusere de samlede skatte- og 
avgiftsunndragelsene. Metodikken er utviklet fra OECDs 
risikostyringsmodell som handler om hvordan man kan 
håndtere risiko på minst ressurskrevende måte. Tanken 
er at etterlevelsemetodikken skal gjennomsyre alle 
områder vi jobber med. Artikkelen Gir kontroller bedre 
etterlevelse viser at forskningen ikke gir noe entydig svar 
på hvordan kontroller påvirker etterlevelse. Det viser 
viktigheten av å bruke forskjellige virkemidler i forskjellige 
kontekster og situasjoner, og at etaten må lære seg mer 
om hvordan skattytere påvirkes av våre virkemidler. Et par 
av artiklene viser også at skattyterne er i rask endring: 
Stor arbeidsinnvandring og digitalisering av økonomien 
gir Skatteetaten og skattesystemet nye utfordringer. 
Skattyternes holdninger til å betale skatt og til Skatteetaten 
kan endres, og forventningene til Skatteetaten er store. 
Derfor er kunnskap om hvordan holdningene til etterlevelse 
endres og påvirkes viktig for Skatteetaten. Jeg forventer at 
etaten fortsetter å jobbe med disse spørsmålene, som er en 
forutsetning for etterlevelsemetodikken.

Skatteetaten har som sitt kjerneoppdrag å skape etterlevelse 
av regelverket innenfor etatens forvaltningsområde. 
Når Analysenytt denne gangen presenterer artikkelen 
Gir kontroller bedre etterlevelse, så utfordres vi på noen 
etablerte antagelser og ”sannheter”. Det er modig, men 
mest av alt nødvendig. Det er all grunn til å være nysgjerrig 
på om, og eventuelt hvordan, kontroll som virkemiddel 
bidrar til økt etterlevelse. Spesielt når vi vet at den samlede 
kontrollvirksomheten utgjør nærmere 40 prosent av 
ressursbruken i regionene.  

Mye tyder også på at vi mennesker ikke er så rasjonelle 
som vi kanskje liker å tro. Artikkelen Feil vi gjør når vi 

tenker på sannsynlighet går nærmere inn på fagområdene 
atferdspsykologi og -økonomi. Her presenteres vi for noen 
svært spennende funn som fremover vil kunne få stor 
betydning for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.

Ovennevnte artikler utfyller hverandre, og jeg ser frem til 
flere studier som kan være med på å gi oss ytterligere svar 
på hva som vil være den mest effektive virkemiddelbruken 
overfor ulike segmenter i skattytermassen. Jeg ønsker 
dere god lesing – og kos dere med begreper som 
bombekratereffekten, tapskompensasjonshypotesen og 
subjektiv sannsynlighet. 

  

Stein Birger Ringseth
Avdelingsdirektør, Kontroll og rettsanvendelse/Skattekrim
Skatt nord

I januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for forvaltning 
av  innførselsmerverdiavigft fra Tolletaten. Det betyr at 
vi skal ha ansvar for å sikre ytterligere 140 milliarder til 
statskassa. Avgiften skal  egenfastsettes av virksomhetene 
på skattemeldingen for merverdiavgift. Innføring av nye 
ordninger vil alltid innebære en risiko. Det er viktig at vi 
jobber kunnskapsbasert og har god innsikt i etterlevelsen av 
regelverket for merverdiavgift. 

Merverdiavgift – hva vet vi og hva gjør vi med 
manglende etterlevelse er en interessant artikkel om 
hvordan Skatteetaten har utviklet prediktive modeller, 
både for manglende innlevering og for utplukk av saker til 
oppgavekontroll.  I 2017 blir det særlig viktig at de operative 

miljøene opparbeider kunnskap om hva som er risikoer ved 
innførselsmerverdiavgift, og bidrar med gode innspill for 
å videreutvikle modellen. Prediktive modeller bidrar i stor 
grad  til at vi som etat jobber mer risikobasert. I Skatt øst 
har vi en positiv utvikling i  kontrollverdige tipssaker fra 
oppgavekontroll til etterkontroll, og fra oppgavekontroll til  
innkreving.  God samhandling i verdikjeden for å sikre bruk 
av riktig virkemiddel er viktig. 

I arbeidet med  planleggingen  for 2017 vil vi ta med oss 
all kunnskapen som presenteres i artikkelen for å sikre at  
vi har tatt den i bruk,  samtidig som vi legger stor innsats 
i å forberede oss for å sikre en vellykket innføring av 
innførselsmerverdiavgift. 

Stine Olsen, Avdelingsdirektør, Fastsetting
Erik Nilsen, Avdelingsdirektør, Kontroll og rettsanvendelse 
Skatt øst

Øivind Strømme
Direktør, Regionavdelingen
Skattedirektoratet

I denne utgaven av Analysenytt er det to artikler som er av 
stor interesse for meg og sikkert mange andre. Artikkelen 
Merverdiavgift – hva vet vi og hva gjør vi med manglende 
etterlevelse viser at  det er mange som ikke er riktig 
registrert, at oppgaver kommer for sent eller ikke blir levert, 
at det er feil og mangler i oppgavene og at alt for mange er 
for sene med å betale skyldig beløp. Jeg mener vi må stille 
oss spørsmålet om resultatkravene innenfor området er i 
tråd med kunnskapen, eller burde de vært mer tilpasset det 
vi vet? Det samme gjelder om vi har  riktig forhold mellom 
kontroll, veiledning og andre etterlevelsestiltak?

Artikkelen Hvor mange midlertidige arbeidsinnvandrere blir 
fast bosatt setter fokus på de utfordringene den midlertidige 

arbeidsinnvandringen gir Skatteetaten. Artikkelen forteller 
oss at det var en sterk vekst i denne  gruppen frem til 
2014, og hvilke grupperinger som har størst sannsynlighet 
for å bosette seg fast i Norge. Det er viktig at det settes 
fokus på de utfordringene som arbeidsinnvandringen gir 
Skatteetaten. I årets statsbudsjett er det foreslått tiltak som 
vil gi etaten en bedre mulighet til å ha kontroll med denne 
gruppen. Det skjer også mye annet knyttet til D-nummer i 
prosjektet Modernisert Folkeregister. Når analysen påpeker 
at gjennomsnittlig opphold med D-nummer er mellom 4 og 5 
år, er det viktig at vi endrer oss og tilpasser regelverket for å 
møte utfordringene dette gir.

Per Helge Rise
Avdelingsdirektør, Fastsetting
Skatt Midt-Norge
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Digitalisert økonomi 
– gamle problemer i 
ny innpakning 

Digitalisering av økonomien har skjedd gradvis gjennom 
de siste 60 årene, og skjer i stadig raskere takt og i større  
omfang. Digitaliseringen er en ønsket og i stor grad positiv 
utvikling, men fordi digitalisering påvirker samfunnet gjennom 
å endre kjøp og salg av varer og tjenester, arbeidsliv og 
finansmarkeder, oppstår det forhold som kan gi negative 
konsekvenser for skattefundamentet. Artikkelen belyser 
noen av de trendene som driver utviklingen fremover, og peker 
på risikoer digitaliseringen kan innebære for Skatteetatens 
samfunnsoppdrag.

Digitalisering av økonomien er en utvikling som gir mange nye 
muligheter for Skatteetaten. Etaten har siden datamaskinen 
EMMA (elektronisk matematisk maskin) overtok 
skatteberegningen i 1958, vist at digitalisering effektiviserer 
etatens arbeid, og legger til rette for at samfunnsoppdraget 
kan løses stadig bedre (Haugen 2005). Skatteetatens 
kommunikasjon med virksomheter og innbyggere er i dag i 
stor grad bygget på digitale løsninger. Skatteetaten kunne 
ikke tilbudt den forhåndsutfylte selvangivelsen, eller de 
elektroniske løsningene for flyttemeldinger og skattekort, 
uten digitalisering. Nonna Kuznechikov Risnes, 

Skattedirektoratet, 
metodeutvikling

Inger Marie Lindberg, 
Skattedirektoratet, innsats

Torhild Henriksen, 
Skattedirektoratet, analyse

Geir Teigland, 
Skattedirektoratet, plan- og 
organisasjonsutvikling

Digitaliseringen har imidlertid også en annen side 
som innebærer økt risiko for at skatter og avgifter 
unndras beskatning. Skatteetaten har i en risikoanalyse 
identifisert flere risikoer som følge av utviklingen. Dersom 
ikke disse risikoene håndteres, kan konsekvensen være 
at skattefundamentet blir redusert. Denne artikkelen 
presenterer utdrag fra denne risikoanalysen.

Fire sentrale trender i den digitaliserte 
økonomien

Globale forbrukere
Fremveksten av nettbutikker har gitt norske forbrukere enkel 
tilgang til et globalt marked. I 2015 passerte nordmenns 
netthandel av varer og tjenester 70 milliarder kroner. Av 
den totale omsetningen utgjorde handel med tjenester 
52,2 prosent, mens varer sto for 43,3 prosent. Av de ti mest 
populære nettbutikkene som nordmenn handler varer i, er 
seks utenlandske eller har utenlandsk opprinnelse (Virke.no 
2016). 

Internasjonal handel med elektronisk leverte varer og 
tjenester, eksempelvis programvare, strømmetjenester for 
musikk og film, datingtjenester og rettigheter til 3D-print, 
er i vekst og forventes å øke ytterligere i årene fremover. 
Disse produktene kan erstatte omsetningen av tilsvarende 
produkter i Norge. Eksempelvis har strømmetjenester for 
musikk, film og tv-serier erstattet store deler av det nasjonale 
markedet for fysisk handel med slike varer. Omsetning av 
instruksjoner for hvordan kunden selv kan produsere en vare 
ved å printe den i 3D, kan erstatte salg av den samme fysiske 
varen. 3D-printing forventes å vokse de kommende årene, 
og vil kunne gi tilsvarende utvikling for andre deler av den 
nasjonale handelen (Gartner Inc 2016).

Som vi ser av figur 1, er handel med fysiske varer over 
internett fra utlandet, for eksempel klær og elektrisk utstyr, 
også tiltagende og utgjør en betydelig andel av den samlede 
internettbaserte varehandelen. Tall fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB) indikerer at den utgjør så mye som 15—20 prosent i 
enkelte bransjer, og med en tydelig vekst i omfang over tid. 
SSBs undersøkelse om IKT-bruk i husholdningene synliggjør 
også at store deler av befolkningen handler varer eller 
tjenester over internett, og at andelen er økende (SSB 2016).

Den nye arbeidskraften 
I et digitalt arbeidsmarked er ikke arbeidstakerne lenger 
avhengig av å være fysisk til stede hos arbeidsgiver, og 
de har stor fleksibilitet i arbeidsutførelsen. Arbeidstakere 
kan ha kortere arbeidsforhold, ha flere arbeidsgivere og 
drive sin egen virksomhet i tillegg. Utviklingen går i retning 
av flere frilansere og færre lønnsmottakere med faste 
ansettelsesforhold.

Endringene i arbeidsmarkedet er drevet av ulike krefter. 
Siden årtusenskiftet har det europeiske arbeidsmarkedet 
sett en sterk vekst i nye måter å være tilknyttet arbeidslivet 
på. Mens arbeidstakeren tradisjonelt har vært fast ansatt og 
har hatt én arbeidsgiver å forholde seg til, er det her snakk 
om en underskog av mer utradisjonelle varianter på hvordan 
arbeidstakerne og arbeidsgiverne bytter arbeidskraft mot 
lønn (Ødegård 2015). 

Foto: istock.com
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Figur 1 Bruk av internett til kjøp av varer og tjenester de siste 12 måneder for personer 16–79 år. Prosent. Kilde: SSB 

På tilbudssiden gjør digitaliseringen det mulig for 
arbeidstakere å tilby sine tjenester i et verdensmarked 
uavhengig av hvor de selv bor. Smarttelefoner, nettbrett, 
laptoper og videokonferanser har blitt dagligdagse 
arbeidsverktøy og har ført til at den ”digitale nomaden” har 
sett dagens lys (wikipedia.org 2016a). Et sterkere ønske 
om frihet og varierte arbeidsoppgaver kan på sikt føre til at 
færre ønsker faste arbeidsforhold. Dette kombinert med en 
mer liberal holdning fra de fleste arbeidsgivere gjør at arbeid 
kan leveres via internett fra overalt i verden. 

Mange spådommer går i retning av at det blir flere 
selvstendige oppdragstakere i årene framover, ikke minst 
innen delingsøkonomien. Trenden er så langt ikke så tydelig 
å se i Norge, men trolig vil trenden også komme hit. Det 
norske arbeidsmarkedet har tradisjonelt vært svært regulert 
og med høy organisasjonsgrad, så selv om utviklingen trolig 
også kommer til Norge er det usikkert hvor sterkt denne 
trenden vil påvirke det norske arbeidsmarkedet. 

Elektroniske betalingsløsninger  
Digitalisering av økonomien øker etterspørselen etter 
raske og trygge betalingsløsninger som gjør det enkelt 
for den globale forbrukeren å handle varer og tjenester 
på tvers av landegrenser. Trenden påvirkes av store 
endringer i finansbransjen med rask utvikling av digitale 
betalingsløsninger. Store internasjonale aktører som for 
eksempel Google og Facebook, som tidligere ikke har 
vært en del av finansmarkedene, etablerer seg nå som 
leverandører av egne betalingsløsninger. Siden 2009 

har det vært en stor økning i antall aktører som tilbyr 
betalingsløsninger på Internett. Skatteetaten har identifisert 
cirka 100 ulike løsninger der PayPal og Klarna er blant de 
mest brukte i Norge.  

Delingsøkonomien  
Begrepet delingsøkonomi benyttes om privatpersoners 
kjøp, salg, leie og bytting av varer eller tjenester seg i mellom 
via en digital plattform. Plattformeieren tar provisjon for 
formidling av tjenesten. Den globale og nasjonale veksten 
i delingsøkonomien er betydelig, og enkelte plattformeiere 
som Uber og Airbnb, er blant verdens raskest voksende 
selskaper (Skattedirektoratet 2016).

Det er i dag omkring 20 til 25 plattformeiere som 
opererer i det norske markedet. Omsetningen hos de fleste 
av disse er foreløpig ikke så stor og kan estimeres til noe 
imellom 300 og 500 millioner norske kroner. Den globale 
omsetningen innenfor delingsøkonomi vil antakeligvis stige 
fra omkring 15 milliarder amerikanske dollar i 2013 til cirka 
335 milliarder i 2025 (PWC 2014).

Identifiserte risikoområder 

I risikoanalyser skal det gjøres en vurdering av en fremtidig 
utvikling. Trender kan observeres, men den fremtidige 
utviklingen i teknologi og de endringene som følger av 
bruken av ny teknologi kan ikke observeres og studeres 
empirisk. I arbeidet med å identifisere risikoer som følge av 
digitaliseringen, har det derfor vært en utfordring å gjøre 

vurderinger basert på et godt datagrunnlag. Beskrivelsene 
av risikoområdene er derfor i stor utstrekning kvalitativt 
fundert, basert på relevante litteraturkilder og tallgrunnlag 
der det har vært tilgjengelig. Basert på disse kildene er det 
fire risikoområder som peker seg ut:  

• Risiko for at vi ikke vet hvem som skal skattlegges: 
Skatte- og avgiftsmanntallene utfordres ved at 
aktørene opererer virtuelt, via digitale kanaler og er 
uavhengige av geografisk plassering.

• Risiko for at vi ikke har tilstrekkelig kompetanse 
på nye forretningsmodeller og verdikjeder: 
Skatte- og avgiftsregelverket, og anvendelsen 
av dette, utfordres av hurtig innovasjon og nye 
forretningsmodeller.

• Risiko for at vi ikke lenger finner nødvendig 
informasjon: De digitale sporene etter økonomisk 
aktivitet kan befinne seg i kilder som etaten ikke har 
tilgang til eller som gjør det vanskelig å identifisere 
aktørene. 

• Risiko for at vi ikke får tilstrekkelig informasjon fra 
andre: Skatteetatens grunnlagsdata vil over tid 
kunne gi et mindre komplett bilde av økonomisk 
aktivitet.

Risiko for at vi ikke vet hvem som skal 
skattlegges  

Digitalisering av økonomien gir Skatteetaten utfordringer 
med å avklare aktørenes skatte- og avgiftsplikt til Norge, 
fordi de har mulighet til å drive virtuelt og geografisk 
uavhengig. Store og små utenlandske virksomheter kan 
drive markedsføring og salg overfor norske kunder uten å 
registrere seg i pliktige registre. Utfordringen gjelder blant 
annet identifisering og avklaring av skatte- og avgiftsplikt 
for utenlandske virksomheters aktiviteter i Norge, norske 
virksomheters aktiviteter i utlandet og aktivitet i Norge som 
ikke oppgis til beskatning. Dette medfører en risiko for at 
Skatteetatens manntall ikke er komplett. 

Det som kjennetegner digital og virtuell drift er at 
kundedialogen i all hovedsak er internettbasert, at betaling 
skjer elektronisk og at varen eller tjenesten som leveres i 

mange tilfeller er elektronisk. Digitaliseringen har på denne 
måten gjort det mulig å etablere virksomhet ett sted og 
betjene kunder helt andre steder, både i innland og i utland. 
Slik får både norske og utenlandske virksomheter lettere 
tilgang til nye internasjonale markeder enn hva som ville 
vært mulig via mer tradisjonelle kanaler.

For forbrukerne vil det ikke alltid være åpenbart eller 
avgjørende hvilket land de kjøper varen eller tjenesten fra. 
Når bestilling og betaling gjøres lettere over landegrenser, 
smelter det nasjonale markedet sammen med det 
internasjonale.

Når digitalisering legger til rette for at det som drives 
i lavskala kan nå et større publikum, er det også et større 
potensial for at det som i utgangspunktet er en hobby 
blir til en næringsvirksomhet. Grensen mellom hobby og 
næringsvirksomhet er ikke klart definert i loven. Hobby kan 
drives skattefritt, mens næring er skattepliktig virksomhet. 
Det er en utfordring for Skatteetaten å identifisere de 
aktørene som driver uregistrert næringsvirksomhet, samtidig 
som det kan være krevende for den enkelte aktør å kjenne 
sine plikter som næringsdrivende. Hvis bruken av digitale 
formidlingsplattformer fortsetter å vokse, kan en konsekvens 
være at flere driver uregistrert næringsvirksomhet.

Når det gjelder elektroniske tjenester er utfordringen 
å identifisere leverandørene av disse. Mange leverandører 
er registrert i etatens registre og rapporterer i dag inn et 
betydelig avgiftsgrunnlag til Skatteetaten. Samtidig er det 
grunn til å tro at en del aktører i dette segmentet velger å 
ikke registrere seg. Hvilke aktører som til enhver tid er aktive 
i det norske markedet, er utfordrende å fastslå. Basert på 
utviklingen i handel med elektroniske tjenester de seneste 
årene er det grunn til å tro at omfanget av slik handel vil øke 
også i årene fremover, i takt med antall leverandører.

Risiko for at vi ikke har tilstrekkelig kompetanse 
på nye forretningsmodeller og verdikjeder

Skatteforvaltningen i de fleste land, også i Norge, er 
bygget opp fra et nasjonalt perspektiv og er anvendt på 
en tradisjonell verdikjede. I den tradisjonelle verdikjeden er 
det som regel tydelig hvem som er produsent, hva som blir 
produsert, verdien av det som blir produsert, hvor tjenesten 
er produsert og hvem som kjøper den. I den digitaliserte 
økonomien er det mer krevende å avklare om en tjeneste 
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er produsert i Norge eller utlandet, om en produsent er 
hjemmehørende i Norge eller i utlandet og hva det er som 
skaper verdier.

Flere av de nye forretningsmodellene som den 
digitaliserte økonomien har lagt til rette for har paralleller 
i den tradisjonelle økonomien, men de drives ofte i en 
større skala enn tidligere – og over lengre avstander. Noen 
eksempler på nye forretningsmodeller er ulike varianter 
av elektronisk handel, app-stores, nettbasert reklame, 
skytjenester, delingsøkonomi, høyhastighets aksjehandel og 
nye betalingsløsninger. 

Et annet eksempel på ny teknologi er tingenes internett 
(se faktaboks). Tingenes internett gir muligheter for kreative 
løsninger som igjen driver frem nye og mer bærekraftige 
forretningsmodeller, fordi informasjon produseres, 
behandles, oppbevares og utveksles på nye måter. Alt fra 
småskala virksomheter til store multinasjonale selskaper 
benytter de nye forretningsmodellene (OECD 2015). 
Digitaliseringen har på denne måten bidratt til å endre 
verdikjeden, slik at det nå er mer utfordrende å fastslå hva 
som skal legges til grunn i beregninger av skatter og avgifter. 

Utviklingen de seneste årene har vist at den digitale 
handelen over landegrensene er basert på ulike varianter 
av nye forretningsmodeller. Utviklingen vil med høy 
sannsynlighet fortsette, parallelt med at det også fremover 
introduseres nye forretningsmodeller. Resultatet av dette 
er at handelen over landegrensene øker i volum, verdi og 
kompleksitet. Det må derfor forventes at det i årene fremover 
etableres en rekke nye virksomheter, i og utenfor Norge, som 
tar i bruk nye forretningsmodeller og som tilbyr produkter 
som kan være skattemessig krevende å kategorisere. I 
tillegg fører plassering av forretningsfunksjoner til flere land 
til at det kan bli mer krevende å gjennomføre skatterevisjon 
med hensyn til dokumentasjonsinnhenting og taushetsplikt. 

Risiko for at vi ikke lenger finner nødvendig 
informasjon

Det er et paradoks at digitalisering gir mer sporbarhet, men 
at det likevel utfordrer Skatteetatens muligheter for å følge 
sporene og identifisere aktørene. I teorien er det mulig å følge 
de elektroniske sporene fra kundens undersøkende klikk på 
en nettside, via produksjon fram til varen eller tjenesten er 
mottatt, betalt og regnskapsført. Digitaliseringen vil som 
et resultat av dette produsere enorme datamengder (ofte 
omtalt som stordata, se faktaboks) som etaten potensielt 
kan benytte som analysegrunnlag for å forstå risikoatferd. 
Selv om aktiviteten er sporbar, er det imidlertid ikke sikkert 
at regelverket tillater at Skatteetaten enkelt kan dra nytte 
av eller få tilgang til sporene. Manglende muligheter for å 
følge elektroniske spor vil kunne være en utfordring for 

Skatteetaten innenfor mange områder i den digitaliserte 
økonomien. Her begrenser vi oss til å si noe om utfordringene 
knyttet til virtuelle valutaer og nye betalingsløsninger.

Virtuelle valutaer
Virtuelle valutaer er digitale betalingsmidler som bruker 
kryptografi for å sikre transaksjoner. Kryptografi er 
vitenskapen om språklige og matematiske teknikker for 
å sikre informasjon mot innsyn eller modifikasjon, som 
oftest i forbindelse med kommunikasjon (wikipedia.org 
2016b). Bitcoin er den mest kjente kryptovalutaen. Noe av 
ideen bak Bitcoin er å kunne opptre anonymt på internett 
og skjule identiteten til aktørene bak transaksjonene. 
Siden Bitcoin-transaksjoner ikke er rapporteringspliktige til 
Valutaregisteret, og heller ikke er regulerte eller sporbare via 
det ordinære banksystemet, er oversikt over transaksjonene 
ikke tilgjengelig for Skatteetaten gjennom de tradisjonelle 
rapporteringsordningene.

Bitcoin har siden lanseringen ikke blitt utbredt som 
betalingsmiddel i Norge eller resten av verden i noen særlig 
grad. Interessen rundt Bitcoin og blockchainteknologien (se 
faktaboks) hos de største bankene i verden har imidlertid 
økt betydelig det siste året (Sletbak 2015). Dersom disse 
lykkes i å utvikle kryptovalutaer med en større utbredelse 
enn Bitcoin, vil dette kunne bidra til å redusere sporbarheten 
innenfor digitale betalingsløsninger. 

Nye digitale betalingsløsninger
Risikoen for manglende sporbarhet er spesielt knyttet 
til nye digitale betalingsløsninger (Riksprosjekt e-handel 
2016). Fordelen med digitale betalingsløsninger er nettopp 

at de er digitale. De etterlater seg elektroniske spor – 
både nettspor og pengespor. Skatteetatens utfordring er 
at ikke alle sporene er tilgjengelige. Noe av grunnen er at 
betalingsforetakene ofte er utenlandske aktører utenfor den 
tradisjonelle finansbransjen. Disse betalingsforetakene er 
ikke underlagt rapporteringsplikt til myndighetene.

Det pågår for tiden en deregulering i EU som vil gjøre det 
lettere å etablere betalingsforetak. Ifølge konsulentselskapet 
Accenture utgjorde de nye betalingsforetakene 1,5 prosent 
av markedet i Europa i 2012. I 2020 er disse estimert å 
utgjøre 15 prosent av markedet. Accenture anslår at bankene 
kan tape opptil en tredjedel av sin tradisjonelle omsetning 
til nye digitale aktører innen år 2020 (aftenposten.no 2015). 
Betalingsforetakene kan tilby konto- og transaksjonstjenester 
i konkurranse med tradisjonelle banker uten at de på 
samme vis er rapporteringspliktige til Skatteetaten. Dette vil 
kunne medføre at opplysningene som etaten i dag mottar 
fra bankene, vil gi et mindre komplett bilde av inntekts- og 
formuesforhold. Dette vil kunne redusere kvaliteten på den 
forhåndsutfylte selvangivelsen, øke mulighetene for feil og 
få konsekvenser for skattegrunnlaget. 

Betalingsforetakene utfordrer også kvaliteten på 
Valutaregisteret ved at transaksjoner fra betalingsforetakene 
ikke gir samme informasjon om sender og mottaker av en 
transaksjon, som for eksempel en ordinær banktransaksjon. 
En vesentlig vekst i transaksjonene fra betalingsforetakene 
vil følgelig kunne redusere verdien av Valutaregisteret som 
en kilde for å avdekke kriminalitet. 

The internet of things – tingenes internett

Tingenes internett er et begrep som brukes om 
utviklingen i retning av at stadig flere av de tingene vi 
omgir oss med i hverdagslivet blir knyttet til internett og 
settes i stand til å kommunisere i nettverk. Utviklingen 
av tingenes internett vil føre til digitalisering av en 
rekke funksjoner og områder som vi i utgangspunktet 
ikke tenker kan digitaliseres. Et eksempel kan være en 
sensor som plasseres i søppeldunker og gir informasjon 
om behov for tømming.

Tingenes internett gir et enormt informasjonstilfang 
som kan komme til anvendelse på mange ulike vis. 
Tingenes internett bryter ned skillet mellom produkt og 
tjenester og er en forutsetning for koblingen mellom den 
virkelige og den digitale verden. Tingenes internett vil om 
få år være primærkilden for stordata. Vi vil overalt være 
omgitt av sensorer, og sensordataene vil bli digitalisert 
og delt med andre produkter eller tjenester i nettet. 
Dermed kan man også gjøre forretning av data som 
er samlet inn med tingenes internett så lenge man har 
eierskap til data, og man tar hensyn til de reguleringer 
om personvern og datasikkerhet som finnes.

Kilde: SINTEF (2015)

Big data – stordata

Stordata kjennetegnes ved stort datavolum, høy 
oppdateringsfrekvens og at data kommer fra ulike kilder. 
Analyse av stordata gir økt verdi sammenliknet med hva 
datakildene enkeltvis gir.

Stordata har potensial til å effektivisere 
beslutningsprosesser og gi aktører i samfunnet 
muligheten til å reagere raskere på avvik. Stordata 
representerer store muligheter, men gir også utfordringer, 
blant annet når det gjelder informasjonssikkerhet og 
personvern. Det vil kunne oppstå etiske dilemmaer hvor 
man må vurdere den samlede samfunnsnytten av å ta de 
nye mulighetene i bruk.

Kilde: Vivento 2015

The blockchain – teknologien bak Bitcoin

En blockchain er en distribuert database eller et nettverk 
av datamaskiner, der alle medlemmer av nettverket sitter 
på en kopi av en felles, offentlig transaksjonsoversikt, 
som kalles reskontro. Alle har innsyn i reskontroen, men 
ingen kan gjøre endringer i den. Reskontroen er bygget 
som en lenket liste eller kjede av blokker, der hver blokk 
inneholder en rekke transaksjoner som er blitt utført i et 
gitt tidsrom. 

Det første produktet som ble laget med 
blockchain-teknologi var den digitale valutaen 
Bitcoin. Funksjonaliteten i blockchain har fått stor 
oppmerksomhet fra teknologientusiaster som ser 
bruksmuligheter som kan revolusjonere finansverdenen.

Kilde: evry.com og bitcoin.org

Foto: istock.com
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Risiko for at vi ikke får tilstrekkelig informasjon 
fra andre

Grunnlagsdata er den informasjonen Skatteetaten bruker 
for å forhåndsutfylle selvangivelsen og er en bærebjelke 
i etatens virksomhet. En viktig del av grunnlagsdataene 
er rapportering fra tredjeparter som arbeidsgivere og 
finansinstitusjoner. Opplysningene fra disse aktørene 
har i dag høy kvalitet og gir et godt grunnlag for den 
forhåndsutfylte selvangivelsen. 

Den digitaliserte økonomien utfordrer Skatteetatens 
grunnlagsdata på flere måter. Trendene med nye 
forretningsmodeller, nye betalingsløsninger, økt antall 
frilansere uten fast arbeidsgiver og økt andel skattytere 
med utenlandsforhold, gjør det usikkert om grunnlagsdata 
fra tredjeparter i årene fremover vil sikre et like dekkende 
bilde av den økonomiske aktiviteten som i dag. 

Dersom den internasjonale trenden hvor arbeidsforhold 
i økende grad erstattes av selvstendig næringsvirksomhet 
i små foretak, vil dette kunne redusere omfanget og 
dekningsgraden av innrapporterte tredjepartsopplysninger 
fra arbeidsgivere. 

Nye betalingsforetak, inkludert nye betalingsløsninger, er 
heller ikke underlagt den samme rapporteringsplikten som 
tradisjonell virksomhet. Eksempelvis vil Skatteetaten motta 
rapportering om innskudd, utlån og renter fra norske banker, 
men ikke motta tilsvarende oppgaver fra betalingsforetak. 
Når omfanget av disse er i vekst, vil det medføre at 
vesentlige deler av økonomisk virksomhet ikke rapporteres 
til Skatteetaten i form av grunnlagsdata. 

Risiko for manglende etterlevelse antas å være størst der 
Skatteetaten ikke har innrapporterte data fra tredjeparter 
som grunnlag til å beregne skatter og avgifter. Et dansk 
eksperiment indikerer det samme (Kleven, Knudsen, Kreiner, 
Pedersen og Saez 2011). 40 000 personlige skattytere ble 
valgt ut til eksperimentet, og halvparten av disse ble grundig 
kontrollert. Den andre halvparten ble ikke underlagt kontroll. 
Konklusjonen var at skatteunndragelsen var tilnærmet 
null der skattemyndighetene hadde tredjepartsdata om 
skattyterne, mens unndragelsene var vesentlige der 
skattyteren oppga opplysninger selv. Siden de fleste 

personlige skattytere er underlagt tredjepartsrapportering, 
så antas skatteunndragelsene å være moderate på dette 
området. Skatteetaten har gjennomført en analyse som 
indikerer samme resultat, for eksempel for forhåndsutfylte 
verdier for kjøp og salg av aksjer (Olsen 2013).

Hva kan Skatteetaten gjøre?

Når digitaliseringen skjer i stadig raskere takt, med større 
omfang og med omfattende samfunnsmessige endringer 
som resultat, så utfordrer dette etatens arbeid på flere 
måter og på flere områder – løsningene må derfor også 
være mangfoldige.

Etaten må til enhver tid ha kunnskap om pågående 
samfunnstrender og endringer for å kunne utvikle løsninger 
som møter skattyternes forventninger og behov, også i 
fremtiden. Over flere år har Skatteetaten arbeidet målrettet 
for å bygge kunnskap og utvikle etatens kompetanse om 
utviklingstrekk som følger av digitaliseringen. Dette har gitt 
verdifull innsikt og har bidratt til å utvikle nye arbeidsmetoder. 
Dette arbeidet videreføres, og vil også i årene som kommer 
være sentralt i Skatteetatens operative arbeid.

Skatteetaten arbeider kontinuerlig med å avklare 
hvordan de norske skattereglene kommer til anvendelse på 
nye områder og vurderer behovet for regelverksutvikling. 
Dette danner grunnlag for intern kompetanseutvikling og 
skal bidra til å sikre riktig og lik anvendelse av regelverket 
i etatens saksbehandling, i tillegg til å gi en tydelig og klar 
veiledning overfor skattyter. 

En del av de utfordringene Skatteetaten står overfor må 
løses i samarbeid med andre lands skattemyndigheter. Slikt 
samarbeid skjer både direkte med andre skattemyndigheter 
og gjennom samarbeid i internasjonale organisasjoner. På 
skatteområdet er for eksempel OECD en sentral aktør og en 
viktig samarbeidspart.
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Gir kontroller bedre etterlevelse? 

Kontrollvirksomhet er en av kjerneoppgavene i Skatteetaten. 
Kontroller bidrar til at skatter og avgifter blir riktig fastsatt. 
Men bidrar de til bedre etterlevelse? Har kontroller preventive 
virkninger? Gjør de som blir kontrollert mindre feil senere? 
Og gjør skattytere som ikke er kontrollert mindre feil på 
grunn av frykten for å bli kontrollert? I denne artikkelen 
ser vi på sammenhenger mellom skattemyndigheters 
kontrollvirksomhet og skattyters atferd.

I følge samfunnsoppdraget skal Skatteetatens virksomhet 
sikre statens inntekter til fellesskapet. Det innebærer at 
skatter, avgifter og andre krav blir riktig fastsatt og innbetalt, 
sørge for et oppdatert folkeregister og yte god service 
(Skatteetaten 2015a). Skatteetatens kontrollvirksomhet må 
ses i lys av dette samfunnsoppdraget, og spesielt den første 
delen som handler om at skatter, avgifter og andre krav blir 
riktig fastsatt og innbetalt. Grunnen er at kontroller antas å 
bidra til bedre skattemessig etterlevelse ved at skattyterne 
opplever en økt risiko for å bli oppdaget. Etterlevelsen antas 
å bli bedre både blant de som kontrolleres (individpreventiv 
effekt), men også blant de som observerer at andre blir 
kontrollert, uten selv å bli kontrollert (allmennpreventiv 
effekt). 

Videre vil kontroller kunne bidra til at skattytere har 
en riktig tolkning av de lover og regler som berører deres 
økonomiske interesser. Deler av skattelovgivningen kan være 
vanskelig å tolke og en kilde til misforståelser, og dermed 
vil kontrollvirksomheten veilede skattyter til en mer entydig 
tolkning og anvendelse, som sikrer bedre rettsikkerhet. 

Til slutt vil kontrollvirksomheten også kunne bidra til at det 
samles inn informasjon som Skatteetaten kan benytte til sitt 
arbeid med å sikre etterlevelse. For eksempel vil gode rutiner 
for elektronisk lagring av kontrollresultater kunne brukes 
til systematiske analyser, som kan bidra til effektivisering 
av framtidig kontrollvirksomhet. Bedre tilrettelegging av 
kontrolldata gir bedre muligheter for å undersøke hvilke 
etterlevelseseffekter kontrollvirksomheten gir. Det gjelder 
både om den virker, hvordan den virker og når den ikke virker. 

Nyere etterlevelseslitteratur som bygger på 
laboratorieeksperimenter har sådd tvil om hvorvidt 
kontroller faktisk bidrar til bedre etterlevelse, se blant 
annet gjennomgangen til Undahl (2015). Det kan imidlertid 
være usikkert om resultater fra slike eksperimenter 
er representative for skattyteres faktiske atferd. Økt 
kunnskapsbasert innsats for å oppnå bedre etterlevelse er Arnstein Øvrum, 

Skatt sør, analyse

sentrale elementer i Skatteetatens Fremtidsbilde for 2025. 
Tiden synes derfor moden for å samle og systematisere 
kunnskap om hvordan kontrollvirksomhet påvirker 
etterlevelsen til skattytere. 

Selv om kontrollvirksomheten i Skatteetaten antas 
å være viktig i etterlevelsesarbeidet, er det foreløpig få 
eksempler på at den innsamlede informasjonen i forbindelse 
med kontroller har vært brukt til å analysere etterlevelse. 
Det skyldes først og fremst at informasjon fra kontroller ikke 
har vært tilrettelagt for analyseformål før i senere tid. Det er 
imidlertid et par unntak, se Arntsen og Hedemark (2011) og 
Djupdal, Arntsen og Kroknes (2014). Førstnevnte bygger på 
informasjon fra en kontrollaksjon rettet mot bilpleiebransjen 
i 2010, mens sistnevnte bygger på informasjon fra 
kontroller gjennomført i forbindelse med Skatteetatens 
kontanthandelssatsing i perioden 2010–2014.

Internasjonalt er det imidlertid gjennomført en del 
studier som ser på sammenhenger mellom kontroller og 
etterlevelse med bruk av data fra skatteadministrasjoner. I 
denne artikkelen skal vi presentere eksisterende teori om 
skatteunndragelser og gå gjennom noen utvalgte studier av 
nyere dato, som vi mener holder god kvalitet. Vi konsentrerer 
oss om analyser som benytter data på skattyternivå og som 
har informasjon fra flere tidsperioder. Videre omtaler vi både 
analyser som bygger på tilfeldige kontroller og analyser 
som bygger på målrettede kontroller. Det siste er viktig fordi 
vi i Norge har lite informasjon som er basert på tilfeldige 
kontroller. Tilfeldige kontroller er som regel å foretrekke 
for å måle effekter av kontroller, fordi de gir grunnlag for å 
gjennomføre statistisk sett sikrere analyser, hvor resultatene 
kan generaliseres til den relevante skattytergruppen. Dette 
til tross – i Norge har vi mye informasjon fra målrettede 
kontroller som kan utnyttes til interessante analyseformål.

Kort om kontrollvirksomheten i Skatteetaten

Kontrollvirksomheten er en av hovedaktivitetene i 
Skatteetaten. I 2015 utgjorde kontrollvirksomheten i 
regionene nær 40 prosent av ressursbruken. I Norge 
skiller vi mellom oppgavekontroller og etterkontroller 
(bokettersyn), se Skatteetaten (2015b). I oppgavekontrollene 
sjekker Skatteetaten om opplysningene skattyter sender 
inn i en oppgave, stemmer overens med faktiske forhold. 
Oppgavekontrollene består av seks ulike typer kontroller på 
likningsområdet, merverdiavgift- og særavgiftsområdet og 
dessuten kontroller på skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Etterkontroller er en fellesbetegnelse for flere 
typer kontroller. Undersøkelseskontroller analyserer og 
undersøker en bransje eller et tema, for å gjøre seg bedre 
kjent. Avdekkingskontroller og oppfølgingskontroller søker 
å avdekke feil og mangler på skatte- og avgiftsområdet. 
Formalkontroller har som siktemål å kontrollere regnskap for 
å undersøke om virksomheten overholder formelle plikter, 
blant annet bokførings- og dokumentasjonsregler. Endelig 
har vi grunnlagsdatakontroller, som gjennomføres for å 
undersøke hvorvidt oppgavegivere overholder sine plikter 
med hensyn til rapportering av tredjepartsopplysninger til 
offentlige myndigheter.

I Norge er uttrekk til kontroller målrettede, med mindre 
annet er bestemt. Det innebærer at man på bakgrunn av 
innsamlet informasjon eller erfaringsinformasjon, velger 
ut kontrollobjekter etter hvilken risiko de antas å ha til 
å unndra skatter og avgifter. Ved oppgavekontroller blir 
kontrollkandidater hovedsakelig valgt ut maskinelt etter 
bestemte risikokriterier. Kriteriene endres over tid og varierer 
til dels på tvers av ulike regioner. 
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I perioden 2012 til 2015 økte kontrollvirksomheten i 
regionene både i absolutt og i relativ forstand. Det har 
ført til at kontrollvirksomheten har økt sin andel av samlet 
ressursbruk i regionene fra 35 prosent i 2012 til 38 prosent 
i 2015, og kontrollene som sorterer under næring øker mest.

Teori om skatteunndragelse

Allingham og Sandmo (1972) formulerte den første kjente 
teoretiske modellen for skatteunndragelse (AS-modellen). 
Modellen tar blant annet utgangspunkt i Beckers (1968) 
analyse av kriminell atferd. I AS-modellen bestemmer 
skattytere om og hvor mye skatt de skal unndra med 
utgangspunkt i teori for beslutninger under usikkerhet. Det 
innebærer at skattyter søker høyest mulig forventet inntekt 
etter skatt, der sanksjoner, i tillegg til andre forhold, påvirker 
beslutningen om å unndra. Skattyters unndragelse vil blant 
annet være bestemt av sannsynligheten for å bli oppdaget 
og størrelsen på sanksjonen som gis. I tillegg antar modellen 
at forhold som skattyters inntektsnivå, marginalskattesats 
og holdning til risiko påvirker beslutningen om å unndra. 

Koblingen mellom AS-modellen og litteraturen om effekter 
av kontroller er oppdagelsesrisiko og straff. Sannsynligheten 
for å bli oppdaget multiplisert med tilleggsskatten er den 
risikoen skattyter står overfor ved beslutning om hvorvidt 
og hvor mye han skal unndra seg beskatning. Når skattyter 
opplever at denne risikoen øker, for eksempel i forbindelse 
med en kontroll, forutsier modellen at etterlevelsen til den 
kontrollerte blir bedre.

Siden 1972 har flere forsøkt å videreutvikle AS-modellen. 
Den opprinnelige modellen ble formulert for personlige 
skattytere. Senere er det utviklet alternativer til AS-modellen 
som i større grad tar høyde for problemstillinger som gjør 
seg gjeldende i forbindelse med selskapers beslutninger om 
skatteatferd (Chen og Chu 2005 og Crocker og Slemrod 
2005).

 AS-modellen har blitt kritisert av flere grunner. 
Hovedinnvendingen er at den forutsier for høy grad 
av skatteunndragelser sammenliknet med det som er 
observert i empiriske analyser, se blant annet Feld og Frey 
(2002). Med en gjennomsnittlig kontrollsannsynlighet på 
bare én prosent burde unndragelsene vært mye høyere enn 
det som observeres. En innvending mot denne kritikken er 
imidlertid at målrettet kontrollutvelgelse gir en vesentlig 
høyere opplevd risiko for å bli avslørt (Slemrod 2007). Det 
er denne oppdagelsesrisikoen som må legges til grunn 

i forbindelse med slike analyser – ikke gjennomsnittlig 
kontrollsannsynlighet.

Kahneman og Tversky (1979) kritiserer ikke AS-modellen 
direkte, men de kritiserer teorien for beslutninger under 
usikkerhet, som AS-modellen bygger på. Tilnærmingen som 
ligger til grunn for kritikken kaller de prospektteori, som i stor 
grad bygger på innsikt fra atferdspsykologi og økonomisk 
teori. En beslutning under usikkerhet vil alltid omfatte en viss 
sannsynlighet for tap og en viss sannsynlighet for gevinst. 
Prospektteori peker på at beslutninger under usikkerhet 
naturlig nok er påvirket av personers oppfatninger om tap 
og gevinst, og at tradisjonell teori ikke fanger opp disse 
nyansene. For eksempel at personer har en tendens til 
å overvurdere lave sannsynligheter for at en hendelse 
inntreffer og tilsvarende undervurdere hendelser med høye 
sannsynligheter for å inntreffe, se også Undahl (2016). 

Som nevnt predikerer AS-modellen høyere 
skatteunndragelser enn det som faktisk observeres. Nyere 
forskning har forsøkt å inkludere elementer fra prospektteori 
i modeller for skatteunndragelse. Målet har blant annet vært 
å bidra til å gi teoretiske prediksjoner på unndragelse som 
er mer i samsvar med empiriske funn, se blant annet Alm, 
Jackson og McKee (1992), Elffers og Hessing (1997), Yaniv 
(1999), Bernasconi og Zenardi (2004) og al-Nowaihi og 
Dhami (2007, 2010). De tre siste er de som inkluderer flest 
elementer fra prospektteori og som derfor framstår som 
velutviklede supplementer til AS-modellen. 

Hva sier faktiske data om effekter av kontroller?

I følge teoretiske modeller er altså kontroller et 
viktig virkemiddel for å redusere skatteunndragelse 
og bedre etterlevelsen. Men hva sier faktiske data? 
Nedenfor gjennomgår vi noen sentrale empiriske 
studier av sammenhenger mellom skattemyndigheters 
kontrollvirksomhet og etterlevelse. De fleste studiene 
tar utgangspunkt i AS-modellens hypotese om at økt 
oppdagelsesrisiko reduserer unndragelse. Et fellestrekk ved 
studiene er imidlertid at de finner empiriske sammenhenger 
som ikke nødvendigvis er beskrevet teoretisk tidligere, og 
som derfor gir grunnlag for nye hypoteser og spørsmål. 
Påvirker kontroll framtidig etterlevelse, og hvor lenge varer 
i så fall effekten? Hvordan reagerer skattytere som har 
blitt kontrollert uten at skattemyndighetene har avdekket 
feil? Og sanksjoneres feil så mildt at nye forsøk på 
skatteunndragelser lønner seg?

Vi konsentrerer oss om analyser av nyere dato som 
benytter data på skattyternivå, og som har informasjon 
fra flere tidsperioder. Videre omtaler vi både analyser 
som bygger på tilfeldige og målrettede kontroller. Med 
målrettede kontroller kan det være krevende rent metodisk å 
måle hvordan kontroller påvirker etterlevelse. Med tilfeldige 
kontroller er dette enklere. Ofte benyttes den statistiske 
metoden ”forskjeller-i-forskjeller”, heretter omtalt som FiF-
metodikk. Ved bruk av FiF-metodikk ser man på hvordan 
forskjellen i etterlevelse mellom en tilfeldig tiltaksgruppe 
(de som blir kontrollert) og en tilfeldig referansegruppe (de 
som ikke blir kontrollert) endrer seg fra perioden før tiltaket 
(kontrollen), til perioden etter tiltaket. Forskjellen mellom 
gruppene før tiltaket fratrukket forskjellen mellom gruppene 
etter tiltaket utgjør effekten av tiltaket.

Tilfeldige kontroller gir mulighet for å generalisere 
resultatene til alle i den relevante skattytergruppen. I 
evalueringslitteraturen kalles dette gjennomsnittlige 
behandlingseffekter. Med målrettede kontroller kan vi kun si 
noe om hvordan kontroller virker blant gruppen av skattytere 
som faktisk velges ut til kontroll. I evalueringslitteraturen 
kalles dette gjennomsnittlige behandlingseffekter på de 
behandlede.

Kontroller er viktige når opplysninger er egenrapportert
I 2007 gjennomførte SKAT Danmark et stort felteksperiment 
med tilfeldige kontroller blant 40 000 lønnstakere og 
personlig næringsdrivende. Kontrollene var mer omfattende 
enn SKATs ordinære kontrollvirksomhet, med detaljert 
gjennomgang av alle poster i selvangivelsen. Kleven, Knudsen, 
Kreiner, Pedersen og Saez (2011) dokumenterer resultatene 
fra kontrollene. Studien er spesielt opptatt av skillet mellom 
egenrapporterte opplysninger og tredjepartsopplysninger. 
For alle poster som var basert på tredjepartsopplysninger 
viste kontrollene at mindre enn én prosent av skattyterne 
oppga feil opplysninger i selvangivelsen. For egenrapportert 
næringsinntekt var det hele 17,7 prosent som oppga feil 
opplysninger, enten bevisst eller ubevisst.

Det klare skillet mellom tredjepartsopplysninger og 
egenrapporterte opplysninger gjenspeiles i hvordan 
kontrollene påvirker skattyters egenrapportering året etter. 
De som ble kontrollert og hvor det ble funnet feil, etterlever 
bedre ved å rapportere høyere nettoinntekt og ved å 
betale mer skatt året etter. I gjennomsnitt øker disse sin 
rapporterte nettoinntekt med 2 557 danske kroner (DKK) 
mer enn referansegruppen, hvorav hele 2 331 DKK stammer 
fra egenrapporterte opplysninger. De resterende 225 DKK 

stammer fra poster som er basert på tredjepartsopplysninger, 
men denne effekten er ikke sikker i statistisk forstand. 

Tilfeldige kontroller påvirker altså framtidig etterlevelse 
når informasjonsgrunnlaget er egenrapporterte opplysninger. 
Når informasjonsgrunnlaget er tredjepartsopplysninger 
har ikke tilfeldige kontroller noen effekt, rett og slett fordi 
etterlevelsen er nærmere hundre prosent i utgangspunktet. 
Merk at dette gjelder tilfeldige kontroller mot poster med 
tredjepartsopplysninger, uavhengig av om skattyter har 
endret sin påstand i selvangivelsen. Målrettede kontroller 
mot de få skattyterne som faktisk gjør endringer på poster 
med tredjepartsopplysninger, som i Skatteetaten og SKATs 
ordinære kontrollvirksomhet, vil fortsatt være viktige.

Kleven m.fl. (2011) vurderer om den klare sammenhengen 
mellom informasjonsgrunnlag og etterlevelse skyldes 
systematiske forskjeller i risikovilje og skattemoral 
mellom selvstendig næringsdrivende som har stor andel 
egenrapporterte opplysninger, og lønnsmottakere som 
har stor andel tredjepartsopplysninger. De finner ikke 
bevis for dette, fordi feilrapporteringen ligger på omtrent 
samme nivå på poster hvor selvangivelsen til både 
selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere er basert 
på tredjepartsopplysninger. Forfatterne konkluderer 
derfor med at tredjepartsopplysninger er et svært effektivt 
virkemiddel for å oppnå god etterlevelse. Ressurskrevende 
kontrollvirksomhet mot egenrapporterte opplysninger 
bør derfor veies mot ressursbehovet for å framskaffe 
flere tredjepartsopplysninger som kan benyttes til 
forhåndsutfylling av selvangivelsen.

Kontroller uten påviste feil kan gi dårligere etterlevelse
Gemmell og Ratto (2012) ser på effekter av tilfeldige 
kontroller blant om lag to tusen lønnsmottakere og små og 
mellomstore bedrifter i England. De aktuelle kontrollene 
ble gjennomført av Her Majesty’s Revenue and Customs 
(HMRC) i 2000, og studien benytter data fra perioden 1997-
2003. Effekter av kontroll ble målt ved å se på endringer i 
egenrapportert inntekt og skatt fra årene før kontroll til årene 
etter kontroll, både blant de kontrollerte skattyterne, og en 
sammenliknbar referansegruppe på om lag 6 500 skattytere 
som ikke ble kontrollert. Analysene benyttet FiF-metodikk.

Et interessant grep ved analysen til Gemmell og Ratto 
(2012) er at den åpner for at utfallet av en kontroll kan 
være styrende for hvilken effekt det har på etterlevelse. 
I teorien bestemmes etterlevelse av blant annet 
produktet av skattyters forventede oppdagelsesrisiko 
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og eventuell tilleggsskatt. Oppdagelsesrisikoen er igjen 
definert som produktet av kontrollsannsynligheten og 
avdekkingssannsynligheten ved en eventuell kontroll. 
Skattyters forventede oppdagelsesrisiko i periode 2 vil øke 
dersom han blir tatt med feil i periode 1. Dette fordi han vil 
forvente å bli kontrollert igjen, og at eventuelle feil oppdages 
også i periode 2. En skattyter som blir kontrollert med feil 
i periode 1 vil dermed etterleve bedre i periode 2. Motsatt 
vil skattyters forventede oppdagelsesrisiko i periode 2 
gå ned dersom han kontrolleres uten at det ble avdekket 
feil i periode 1. Det vil da oppleves som lite sannsynlig å 
bli kontrollert igjen. Dersom han unndro skatt i periode 1, 
som ikke ble avdekket ved kontroll, vil også den opplevde 
avdekkingssannsynligheten gå ned. En skattyter som blir 
kontrollert uten at det ble avdekket feil i periode 1 vil dermed 
ha insentiver for å etterleve dårligere i periode 2.

De empiriske funnene støtter langt på vei hypotesene. 
De som ble kontrollert og hvor det ble funnet feil, forbedret 
etterlevelsen i påfølgende periode. Små og mellomstore 
selskaper økte sin rapporterte skatt med henholdsvis 24 
og 18 prosent mer enn referansegruppen etter en kontroll 
med feil. Blant lønnsmottakere var økningen 5 prosent, men 
denne effekten er ikke statistisk sikker. Blant de som ble 
kontrollert uten feil i periode 1, var resultatet motsatt. For 
disse førte kontroll til dårligere etterlevelse i påfølgende 
periode. Lønnsmottakere og små og mellomstore selskaper 
reduserte sin rapporterte skatt med henholdsvis 7, 11 og 17 
prosent mer enn referansegruppen, etter en kontroll uten 
feil.

Gemmell og Ratto (2012) diskuterer om resultatene deres 
kan brukes som et argument for å prioritere målrettede 
kontroller framfor tilfeldige kontroller. Tilfeldige kontroller 
gir en større andel kontroller uten feil, som altså ser ut til å 
påvirke etterlevelsen negativt på individnivå. Men forfatterne 
understreker at individpreventive og allmennpreventive 
virkninger må ses i sammenheng, og argumenterer for at 
de allmennpreventive virkningene, som de ikke kan måle 
direkte, kan være størst ved tilfeldige kontroller.

Hovedfunnet i Gemmell og Ratto (2012) støttes av en 
nyere studie fra USA gjennomført av Taxpayer Advocate 
Service (TAS) (2015). TAS er et organ under Internal Revenue 
Service (IRS), og de har gjennomført en effektanalyse av 
kontrollvirksomheten til IRS rettet mot enkeltpersonforetak. 
Analysen er avgrenset til perioden 2005–2011. De har 
trukket et tilfeldig utvalg på 2 204 virksomheter som ble 
kontrollert i 2007. Dette er tiltaksgruppen i analysen. I tillegg 

har de trukket et tilfeldig utvalg på 4 705 virksomheter som 
ikke er kontrollert, og som fungerer som referansegruppe. I 
analysen skiller de mellom skattytere med og uten avdekking 
av feil ved kontroll, som i Gemmell og Ratto (2012).

Skattytere som hadde feil ved kontroll, oppga en endring 
i skattbar inntekt året etter som var 250 prosent høyere enn 
endringen hos referansegruppen. Tre år etter kontrollen 
hadde effekten avtatt noe, til 120 prosent høyere endring i 
skattbar inntekt. Skattytere som ble kontrollert uten at det 
ble avdekket feil, hadde derimot oppgitt en endring i skattbar 
inntekt som var 35 prosent lavere enn referansegruppen 
tre år etter kontroll. Gruppen av kontrollerte skattytere 
hvor det ikke ble funnet feil, er langt større enn gruppen av 
kontrollerte skattytere hvor det ble funnet feil. Når vi slår 
sammen disse to gruppene var nettoeffekten av kontroll cirka 
20 prosent høyere endring i skattbar inntekt i tiltaksgruppen 
sammenliknet med referansegruppen.

I likhet med Gemmell og Ratto (2012) konkluderer altså 
TAS (2015) med at effekten av kontroll er ulik avhengig av 
om det ble funnet feil eller ikke ved kontroll, og at dette kan 
relateres til hvordan utfallet av en kontroll påvirker skattyters 
opplevde oppdagelsesrisiko. 

Varig effekt av kontroll blant lønnsmottakere
I forbindelse med et større forskningsprosjekt i USA 
gjennomførte IRS tilfeldige kontroller av 15 000 selvangivelser 
hvert år i perioden 2006–2009. Disse kontrollene, kombinert 
med et større utvalg av selvangivelser hentet fra IRS, 
benytter DeBacker, Heim, Tran og Yuskvage (2015b) til å 
analysere virkningene av kontroller på rapportert skattbar 
inntekt. Individpreventive effekter av kontroll ble målt ved 
hjelp av FiF-metodikk, og resultatene kan generaliseres til 
alle skattytere siden kontrollobjektene er tilfeldig trukket ut. 

Resultatene viste at kontrollerte skattytere økte sin 
rapporterte skattbare inntekt med 2,9 prosent året etter 
en kontroll. Tilsvarende økning i referansegruppen var bare 
0,2 prosent, som gir en netto kontrolleffekt på 2,7 prosent 
økning i egenrapportert inntekt per år. Effekten varierte 
mye mellom personlige skattytere som har lønnsinntekt 
og de som har enkeltpersonforetak. Mens effekten blant 
vanlige lønnsmottakere bare var 0,4 prosent økt skattbar 
inntekt, var effekten blant enkeltpersonforetak hele 7,5 
prosent. Studien til Gemmell og Ratto (2012) fant også 
større etterlevelseseffekter av kontroll blant selskaper enn 
blant lønnsmottakere. Forfatterne diskuterer om dette kan 
skyldes at gruppene har forskjellige muligheter til å unndra 

skatt, tilsvarende det viktige skillet mellom egenrapporterte 
opplysninger og tredjepartsopplysninger i Kleven m.fl. (2011). 

I motsetning til Kleven m.fl. (2011) undersøker DeBacker 
m.fl. (2015b) om kontroller har en varig effekt utover det første 
året etter kontrollen. Resultatene tyder på at rapportert 
inntekt øker i minst seks påfølgende år etter kontroll. Her er 
det også nokså store forskjeller mellom lønnsmottakere og 
personer med enkeltpersonforetak. Mens lønnsmottakere 
ser ut til å ha en vedvarende positiv etterlevelseseffekt etter 
kontroll, er effekten sterk og positiv kun de to første årene 
etter kontroll blant enkeltpersonforetak. De påfølgende 
årene avtar effekten av kontrollen nokså merkbart.

Resultatene til Advani, Elming og Shaw (2015) tyder 
også på at kontroller kan ha varige effekter på etterlevelse. 
Forfatterne bruker det samme datamaterialet som Gemmell 
og Ratto (2012), det vil si tilfeldige kontroller fra HMRC, men 
hvor analysen er utvidet til perioden 1998–2011. Til sammen 
dreier det seg om cirka 2 800 tilfeldige kontroller og cirka 
150 000 målrettede kontroller av personlige skattytere 
hvert år. Forfatterne fant en sterk positiv og vedvarende 
etterlevelseseffekt ved at rapportert skatt økte i en lang 
periode etter at kontrollene var gjennomført. I gjennomsnitt 
økte rapportert skatt med mellom 8 og 17 prosent, og i 
minst ti år etter kontroll, i tiltaksgruppen sammenliknet med 
referansegruppen. 

Selskaper betaler mindre skatt etter målrettede kontroller
DeBacker m.fl. (2015a) har sett på sammenhengen mellom 
kontroller og betalt selskapsskatt i USA. Forfatterne brukte 
data fra IRS’ ordinære kontrollvirksomhet, hvor utvalget 
til kontroll er målrettet og basert på risikovurderinger. 
Resultatene fra studien kan dermed brukes til å si noe om 
hvordan kontroll virker blant gruppen av virksomheter som 
velges ut til kontroll, men ikke blant øvrige virksomheter. I 
analysene fulgte de mer enn åtte millioner kontrollerte 
og ikke-kontrollerte virksomheter i perioden 1996–
2009. Etterlevelsesmålet de brukte er ulike varianter av 
effektiv skattesats, som for eksempel virksomhetens 
betalte selskapsskatt som andel av totale inntekter. De 
aktuelle kontrollene var omfattende, med blant annet 
innledende intervjuer, besøk hos virksomhetene og 
dokumentasjonsinnhenting.

Hovedfunnet i studien er at etterlevelsen blant kontrollerte 
virksomheter ble gradvis dårligere de fem første årene etter 
en kontroll. Deretter ble den gradvis bedre igjen, og etter 
åtte år var den effektive skattesatsen tilbake på samme 

nivå som før kontrollen. Forfatterne diskuterer flere mulige 
årsaker til dette mønsteret, som for eksempel den såkalte 
bombekratereffekten. Begrepet er hentet fra militære slag 
der soldater søkte tilflukt i bombekratre, fordi de antok at 
sannsynligheten for et nytt nedslag i samme krater var nær 
null. De første årene etter en kontroll kan skattytere tro 
at det er lite sannsynlig å bli kontrollert igjen, noe som gir 
insentiver til skatteunndragelse.

Et annet funn i studien er at etterlevelsen etter 
kontroll ble dårligere blant virksomheter som ble møtt 
med sanksjoner som tilleggsskatt, enn blant dem som 
ikke ble sanksjonert. Dette kan skyldes at sanksjonerte 
virksomheter i større grad enn andre gjør bevisste forsøk 
på skatteunndragelser. Dersom sanksjonene oppleves 
som milde, kan dette gi ytterligere insentiver til forsøk på 
skatteunndragelse. En annen mulig forklaring på dette funnet 
er den såkalte tapskompensasjonshypotesen; kontroll og 
sanksjoner påfører virksomheten et økonomisk tap som 
de må kompensere for gjennom økt skatteunndragelse i 
påfølgende år.

Hva vet vi om effekter av Skatteetatens 
kontrollvirksomhet?

Innledningsvis omtalte vi to analyser i regi av Skatteetaten 
som har hatt som formål å evaluere effekter av kontroller. 
I det ene tilfelle ble effekten av kontroller i bilpleiebransjen 
evaluert, se Arntsen og Hedemark (2011). I analysen 
evaluerte de en landsdekkende aksjon hvor 208 tilfeldige 
virksomheter ble kontrollert, men de fant ikke noe som 
tydet på at kontrollene hadde hatt effekt på etterlevelse. 
Målvariabelen var økt registrert omsetning, som i analysene 
ble kontrollert for en rekke andre relevante faktorer. I følge 
forfatterne skyldtes manglende effekt av kontrollene dels 
at antall gjennomførte kontroller var begrenset, og dels at 
kontrollene ikke traff den riktige målgruppen. Forfatterne 
utelukker dessuten ikke at kontroll kan være feil virkemiddel 
i den aktuelle bransjen.

Djupdal m.fl. (2014) evaluerte effekten av kontroller 
rettet mot serveringsbransjen. Det ble gjennomført 298 
målrettede kontroller. For å unngå skjevheter i resultatene 
som følge av at kontrollene var målrettete, brukte de en 
metode kalt propensity score matching for å konstruere 
en referansegruppe som var mest mulig lik den kontrollerte 
tiltaksgruppen. Referansegruppen bestod også av 298 
virksomheter, som ikke var kontrollert, men ellers var like 
etter observerbare kriterier. Metoden som ble benyttet vil 
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imidlertid ikke fange opp eventuelle uobserverte forskjeller 
mellom tiltaks- og referansegruppen. Dette kan gi en viss 
risiko for at effektene av kontroll overvurderes. Analysen 
tyder på positive etterlevelseseffekter av kontrollene, blant 
annet at kontrollerte virksomheter oppga om lag 30 prosent 
høyere lønnskostnader og arbeidsgiveravgift ett år etter 
kontroll, enn det referansegruppen gjorde. Effekten varierte 
noe etter hva slags type virksomheter det er snakk om.

Skatt øst har nylig avsluttet et prosjekt som omhandler 
etterlevelseseffekter av kontroller, se Evensen, Melsom 
og Thorsager (kommende). I dette prosjektet er det 
gjennomført flere analyser av etterlevelseseffekter, blant 
annet av personallistekontroller, kontroller av om bruk av 
firmabil privat er korrekt oppgitt, og effekter av kontroller av 
uoppgitt omsetning. Resultatene er sammensatte. Noen av 
analysene peker i retning av bedret etterlevelse etter kontroll, 
slik vi også finner i flere av de utenlandske analysene vi har 
omtalt. Det er imidlertid også resultater som kan tyde på at 
ikke alle kontroller virker etter hensikten.

Nye prosjekter skal se på effekter av 
Skatteetatens kontroller

I Skatt sør jobbes det for tiden med to større prosjekter 
som tar sikte på å evaluere effektene av Skatteetatens 
kontrollvirksomhet. Det ene prosjektet retter seg mot 
etatens kontroller av selvangivelsene til lønnsmottakere 
og pensjonister. Målgruppen er foreløpig avgrenset til 
midlertidige arbeidsinnvandrere, det vil si arbeidstakere som 
var i Norge med D-nummer minst ett år i perioden 2004 
til 2014. Det er planlagt å utvide evalueringen til å omfatte 
bosatte innvandrere og befolkningen for øvrig. I analysene 
benyttes data fra perioden 2009 til 2014 for å undersøke 
om kontroller påvirker framtidig rapportering av inntekter og 
fradrag på selvangivelsen. 

Det andre prosjektet retter seg mot oppgavekontrollene 
på merverdiavgiftsområdet. Perioden som studeres er 2009 
til 2015, men selve analyseperioden er inndelt i terminer. De 
fleste merverdiavgiftspliktige har seks terminer per år, og vi 
har avgrenset studien til slike virksomheter. På den måten 
får vi en betydelig lengre tidsserie som gir bedre muligheter 
for å analysere virkninger av kontrollene. 

I begge disse analysene henter vi erfaringer fra de 
internasjonale analysene som er referert ovenfor, spesielt 
DeBacker m.fl. (2015a; 2015b). I forbindelse med de to 

evalueringene i Skatt sør brukes det informasjon fra 
målrettede kontroller. Hovedmålet er derfor å gjennomføre 
en kvalitativt god evaluering av hvordan kontrollvirksomheten 
påvirker etterlevelsen blant de som faktisk har blitt kontrollert 
i analyseperioden.

Behov for mer kunnskap

Hovedformålet med Skatteetatens kontrollvirksomhet er 
å bidra til bedre etterlevelse. I hvilken grad kontrollene 
avdekker feil, kan være enkelt å måle, og inngår i etatens 
styringsparametre. I hvilken grad kontrollene forebygger 
feil, er vanskeligere å måle, og dermed vet vi mindre om 
det. I denne artikkelen har vi gjennomgått internasjonale 
studier av nyere dato som ser på sammenhenger mellom 
skattemyndigheters kontrollvirksomhet og skattyteres 
påfølgende atferd og etterlevelse.

De gjennomgåtte studiene gir ikke noe entydig svar 
på hvordan kontroller påvirker etterlevelse. Flertallet av 
studiene finner at skattytere som har vært gjenstand for 
kontroll blir flinkere til å etterleve i påfølgende perioder. 
Noen av studiene finner imidlertid en negativ sammenheng 
mellom kontroller og påfølgende etterlevelse, og diskuterer 
flere mulige årsaker til dette. Et fellestrekk ved forklaringene 
er at skattyter kan oppleve utfallet av en kontroll som mildt, 
enten ved at faktiske feil ikke oppdages eller at avdekkede 
feil i liten grad sanksjoneres. I begge tilfeller øker insentivene 
for senere forsøk på skatteunndragelse. 

De gjennomgåtte studiene er avgrenset til de 
individpreventive effektene av kontroll, det vil si effekter 
på etterlevelse blant de skattyterne som faktisk har blitt 
kontrollert. I en av de gjennomgåtte studiene (Gemmell og 
Ratto 2012) argumenteres det for at de allmennpreventive 
virkningene av kontroll er viktigere enn de individpreventive, 
og at sammenhengen mellom kontrollvirksomhet og 
etterlevelse derfor uansett er positiv totalt sett.

Uavhengig av de totale virkningene av kontroll er det viktig 
å få mer innsikt i de komplekse sammenhengene mellom 
kontroll og etterlevelse på individnivå. Dersom kontroller 
faktisk har utilsiktede virkninger, som antydet i flere av de 
gjennomgåtte studiene, bør Skatteetatens kontrollstrategi 
tilpasses dette. Derfor er det i tiden som kommer viktig å 
gjennomføre flere analyser med bruk av Skatteetatens egne 
kontrolldata.
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Feil vi gjør når 
vi tenker på 
sannsynlighet 

Silje Jenny Undahl, 
Skattedirektoratet, analyse

I denne artikkelen vil jeg gi en kort introduksjon til feil vi 
mennesker gjør når vi tenker på sannsynlighet. Du lurer 
kanskje da på hvorfor det er av betydning? Vel, i Skatteetaten 
arbeider vi for eksempel med å øke opplevd oppdagelsesrisiko 
hos personer og virksomheter som jukser. Sagt med andre 
ord, vi ønsker at de som bevisst jukser på skatten skal 
oppleve at sannsynligheten for å bli tatt er stor. For å kunne 
påvirke den subjektive vurderingen om sannsynligheten for å 
bli tatt, er det avgjørende å forstå hvordan mennesket tenker 
om sannsynlighet og hvilke feil vi gjør.  

På 1700-tallet levde en brilliant matematiker ved navn Daniel 
Bernoulli som la grunnlaget for en teori, om hvordan vi burde 
ta valg i situasjoner, hvor vi er usikre på hva utfallet eller 
resultatet vil bli. Denne ble kalt teorien om forventet nytte. 
Det som er spesielt med teorien om forventet nytte, er at 
den ved korrekt bruk vil sikre at vi mennesker tar riktige 
avgjørelser, alltid. 

Teorien om forventet nytte kan forklares slik: Tenk deg at 
du vurderer å arrangere en sommerfest ute i solen. Du har 
lyst til å være ute, men det er jo også en viss sannsynlighet for 
regn. For å finne ut om du burde fortsette med å planlegge 
festen ute, burde du i følge teorien om forventet nytte 
vurdere følgende: Hvor stor vil din glede være av å ha festen 
ute? Dette må du multiplisere med sannsynligheten for sol. 
Deretter må du tenke på hvor lei deg du vil bli dersom det 
regner og multiplisere skuffelsen med sannsynligheten for 
regn. Dersom gleden multiplisert med sannsynligheten for 
sol, er større enn skuffelsen multiplisert med sannsynligheten 
for regn, så burde du ha festen ute. Hvis ikke, bør du velge et 
annet alternativ, eventuelt kjøpe et sommertelt gjestene kan 
være under dersom det regner. Kort oppsummert kan man si 
at teorien om forventet nytte går ut på at man skal velge det 
alternativet som gir høyest forventet lykke. 

Dersom man handler i samsvar med teorien om forventet 
nytte vil man karakterisere det som å opptre rasjonelt i 
økonomisk teori. Teorien om forventet nytte og antagelser 
om rasjonalitet er svært sentrale i økonomisk forskning i 
dag. Likevel er det ikke slik at vi mennesker alltid tar såkalte 
rasjonelle avgjørelser. Vi opptrer ikke alltid i samsvar med 
teorien om forventet nytte, og jeg skal her gi noen eksempler. 

Subjektiv sannsynlighet

Subjektiv sannsynlighet kan være et underlig begrep fordi 
sannsynlighet matematisk sett skal kvantifisere noe på en 
objektiv måte. Begrepet smaker derfor litt rart i munnen på 
mange. Likevel er det et reelt fenomen, og jeg inviterer deg til 
å bli med meg på et lite tankeeksperiment. Eksperimentet og 
resultatene er en forenkling av Windschitl og Wells (1998). 

Tenk deg at du blir spurt om å delta i et lotteri. I dette 
lotteriet er det ti deltagere som alle har et lodd hver til ti 
kroner. Kun én av dere vil trekke vinnerloddet, og vinneren får 
hele innsatsen på 100 kroner. Ville du deltatt i dette lotteriet?
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Resultater viser at svært mange gjør nettopp det, men 
hva om vi gjør en liten endring i spillet?

Tenk deg nå at du igjen blir spurt om å være med i et 
lotteri, men denne gang har Jens ni lodd, mens du bare har 
ett. Ville du tenkt annerledes om å delta i dette spillet dersom 
Jens hadde ni lodd, mens du selv kun hadde ett? 

Resultatene til Windschitl og Wells viser at mange tenker 
annerledes i dette tilfellet. Mange lar være å delta i dette 
lotteriet, selv om den matematiske sannsynligheten for å 
vinne, er nøyaktig den samme i begge lotteriene. Samtidig 
føles det andre lotteriet annerledes. Det føles annerledes 
når Jens har ni lodd og du bare har ett. Dersom loddene er 
fordelt over ni andre derimot, kan man tenke at ens egne 
vinnersjanser er bedre enn i det andre lotteriet. Det er 
ikke objektivt riktig, men subjektivt så føles det slik. Det er 
nettopp det som er subjektiv sannsynlighet. 

Dette er også en av svakhetene ved Bernoullis teori. Når 
mennesket tenker på sannsynlighet, så vil ikke det ene og 
alene være avhengig av den matematiske størrelsen. For 
i Bernoulli sin teori, må enkeltindividet gjøre seg opp en 
mening om den matematiske sannsynligheten, men studier 
viser at vi ikke alltid er så flinke til å tenke på sannsynlighet. 
Det er den objektive størrelsen i kombinasjon med den 
subjektive vurderingen som vil avgjøre hva mennesker 
tenker om sannsynlighet. Dersom sannsynlighet kun var en 
matematisk størrelse, ville vi alltid kunne ta riktige valg, men vi 
gjør altså irrasjonelle feil når vi tenker på sannsynlighet, som 
for eksempel at vi vurderer vinnersjanser som matematisk 
sett er like, på en ulik måte. 

Når sannsynligheten er svært liten

Vi mennesker gjør også andre feil når vi tenker på 
sannsynlighet. Blant annet er vi dårlige til å vurdere små og 
store sannsynligheter, se blant annet al-Nowaihi og Dhami 
(2010) og Kahneman (2013). 

En av feilene vi gjør er å legge for mye vekt på hendelser 
med svært lav sannsynlighet, mens vi legger for stor 
vekt på store sannsynligheter. Et eksempel er lotterier. 
Sannsynligheten for å vinne hovedpremien i Lotto er svært 
liten, og i følge Norsk Tipping er den per dags dato rundt 
1 til 5,4 millioner. Sannsynligheten er altså så liten at den 
nærmest ikke kan regnes som reell. Samtidig er det slik 
at når vi fokuserer på en hendelse med lav sannsynlighet, 

så vil vi tillegge denne større vekt enn vi burde ut i fra den 
matematiske sannsynligheten. Vi visualiserer kanskje  
hvordan det vil være å vinne. Vi tenker kanskje på hva vi ville 
brukt pengene på om vi vant. Vi sier til oss selv at man kan 
ikke vinne uten å delta, men sannsynligheten er altså så 
liten at det er irrasjonelt å spille Lotto. Likevel gjør mange 
av oss det, og en av årsakene til det er at vi overvekter 
sannsynligheten for å vinne. 

Fordi vi er dårlige til å tenke på små sannsynligheter, 
innebærer det også at vi er dårlige til å tenke på risiko med 
liten sannsynlighet. Vi vil for eksempel ha problemer med å 
skille mellom 0,03 prosent og 0,003 prosent sannsynlighet 
for at selvangivelsen vil bli kontrollert. Selv om den første 
sannsynligheten, basert på dagens befolkning i Norge, vil 
representere tilnærmet 150 000 kontrollerte selvangivelser, 
og den siste innebære rundt 15 000 kontroller, har vi 
vanskelig for å se for oss den matematiske forskjellen. Den 
matematiske forskjellen er ganske stor, men det er vanskelig 
å skille mellom 0,03 og 0,003.

Hvorfor er kunnskap om sannsynlighet viktig?

Vi jobber mye med sannsynlighet til daglig i Skatteetaten. 
Vi ønsker for eksempel at de som bevisst jukser på skatten 
skal oppleve høy sannsynlighet for å bli oppdaget. Likevel 
vil ikke vår subjektive oppdagelsesrisiko ved juks, ene og 
alene, være avhengig av den objektive sannsynligheten. 
Den er også avhengig av vår subjektive vurdering av denne 
sannsynligheten. I tillegg vil hvordan vi tenker om små 
sannsynligheter, være svært viktig for å forstå den enkeltes 
opplevde oppdagelsesrisiko. 

I denne artikkelen har jeg introdusert noen eksempler fra 
atferdsøkonomien, som er den raskest voksende disiplinen 
i økonomifaget, men listen over kognitive snarveier som 
gir opphav til irrasjonalitet er utømmelig. Det finnes også 
flere kognitive snarveier som påvirker hvordan vi tenker om 
sannsynlighet, enn de som er nevnt her. Spesielt interesserte 
lesere kan blant annet søke opp tilgjengelighetsheuristikker, 
representativitetsheuristikker, ankerheuristikker på internett. 
Kunnskap om hvordan kognitive snarveier påvirker oss, og 
hvordan vi kan bidra til at folk tar bedre valg, er avgjørende for 
at vi som etat skal lykkes med vårt samfunnsoppdrag, og en 
del av årsaken til at etaten setter fokus på atferdsforskning 
i sitt pågående arbeid.
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Hvor mange midlertidige arbeids- 
innvandrere blir fast bosatt? 

Knut Løyland, 
Skatt sør, analyse 

Tore Sjøstedt, 
Skatt sør, analyse

Midlertidig arbeidsinnvandring har økt etter EU-utvidelsen i 
2004. Dette utfordrer Skatteetaten på flere områder, både 
når det gjelder folkeregistreringen og etatens mål om å 
sikre etterlevelse. For å håndtere disse utfordringene er det 
behov for bedre oversikt over innvandringen, og hva som 
kjennetegner denne gruppen. Vi beskriver i denne artikkelen 
utviklingen i antall midlertidige arbeidstakere. Vi finner 
en sterk vekst i denne gruppen fram til 2014, hvor antallet 
faller sterkt. Nedgangen skyldes sannsynligvis både lavere 
etterspørsel etter midlertidig arbeidskraft, men også en 
opprydding i registrene. Vi finner videre at hver femte person 
som kommer midlertidig til Norge for å jobbe, blir bosatt i løpet 
av ti år. Sannsynligheten for å bosette seg er lavere for eldre 
innvandrere enn for yngre, og mer sannsynlig for kvinner enn 
for menn. Vi finner også at det er innvandrere med øst- og 
søreuropeiske statsborgerskap som er mest tilbøyelige til å 
bosette seg i Norge.

Den midlertidige arbeidsinnvandringen til Norge har økt 
kraftig de siste årene. De fleste kommer fra Sverige, Polen 
og Litauen. Innvandringen fra de to sistnevnte landene har 
økt sterkt spesielt etter utvidelsen av EØS-området i 2004 
(Bratsberg, Røed og Raaum 2014).

Arbeidsinnvandringen påvirker Skatteetaten på flere 
områder og i noen tilfeller skaper den særlige utfordringer. 
Det har av flere grunner derfor oppstått et behov for å få 
bedre oversikt over denne innvandringen. I tillegg til at 
utenlandske arbeidstakere øker kraftig i antall er de også 
en nokså sammensatt skattytergruppe kjennetegnet av 
stor gjennomstrømning og flere tilknytningsforhold til 
arbeidslivet. Det er videre språk- og kulturelle utfordringer. 
Paetzold og Winner (2014) finner blant annet at skattytere 
med dårlig skattemoral ikke får bedre skattemoral selv om 

de flytter til regioner forbundet med god skattemoral. De tar 
tvert i mot med seg den dårlige skattemoralen på flyttelasset. 
Innvandrere fra land med dårlig score på korrupsjons- og 
skattemoralindikatorer, blant annet slik det kommer frem av 
Transparency International (2015), kan derfor lede til tapte 
skatteinntekter for staten. 

I denne artikkelen skal vi først undersøke utviklingen i 
antall arbeidsinnvandrere med D-nummer (se faktaboks) 
for perioden 2004 til og med 2014. I fortsettelsen omtaler 
vi denne perioden som undersøkelsesperioden. Hvor 
mange som kommer inn på denne måten, vil være et 

nyttig supplement til befolkningsstatistikken til Statistisk 
sentralbyrå, som baserer seg på fødselsnummer. Vi har også 
undersøkt hvilke kjennetegn som påvirker sannsynligheten 
for at en arbeidsinnvandrer bosetter seg i Norge, gjennom 
en analyse av sannsynligheten for overgang fra D-nummer 
til fødselsnummer. 

Informasjonsgrunnlag om arbeidsinnvandrere

Undersøkelsesperioden starter i 2004, fordi EU-utvidelsen 
1. mai dette året medførte at borgere fra de ti nye EU-
medlemslandene fikk utvidet adgang til å ta arbeid i Norge. 

Midlertidig arbeidsinnvandring 

Det sentrale folkeregisteret (DSF) definerer midlertidig 
opphold som opphold som varer inntil seks måneder. 
Samtidig er det slik at pendlere som ikke melder 
flytting, regnes som å være på midlertidig opphold, 
selv om arbeidsforholdet kan vare over flere år. De 
personene som faller inn under folkeregisterets 
definisjon av midlertidighet, får et D-nummer og ikke et 
fødselsnummer.

D-nummer

Benevnelsen D-nummer har oppstått som en forkortelse 
for et identifikasjonsnummer som opprinnelig ble 
tildelt av Direktoratet for sjømenn. Den fullstendige 
betegnelsen er ”Direktoratet for sjømenns 11-sifrede 
registreringsnummer”. Første formelle skriftlige 
dokumentasjon om D-nummer finnes i brev fra 
Registerkontoret i Statistisk sentralbyrå av 30. juni 1978. 
Sentralkontoret for folkeregistrering overtok tildelingen 
av D-nummer fra Direktoratet for sjømenn fra og med 1. 
mars 1989, se Strand (1996).
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Tabell 1. Migrasjonstall for arbeidsinnvandrere med D-nummer. Totaltall for målgruppen.

År Antall 
innreiste i 
løpet av året

Førstegangs 
innreiste

Innreiste for 
andre gang 
eller fler

Antall utreiste 
i løpet av året

Antall innreiste 
- antall utreiste 
i løpet av året 
(netto innreiste)

Totalt antall 
arbeidsinnvandrere ved 
utgangen av året

Prosentvis 
endring

2003 69 006
2004 29 187 29 187 0 27 29 160 98 166 42,3 %
2005 44 799 36 588 8 211 33 546 11 253 109 419 11,5 %
2006 64 978 55 926 9 052 34 613 30 365 139 784 27,8 %
2007 77 124 67 774 9 350 30 706 46 418 186 202 33,2 %
2008 77 893 68 489 9 404 35 797 42 096 228 298 22,6 %
2009 63 369 51 016 12 353 35 183 28 186 256 484 12,3 %
2010 57 931 43 537 14 394 31 195 26 736 283 220 10,4 %
2011 59 188 48 284 10 904 46 226 12 962 296 182 4,6 %
2012 66 974 55 860 11 114 37 812 29 162 325 344 9,8 %
2013 70 290 57 861 12 429 29 890 40 400 365 744 12,4 %
2014 62 635 53 588 9 047 120 403 -57 768 307 976 -15,8 %

Fra 1. januar 2007 ble også Romania og Bulgaria medlemmer 
av EU, mens Kroatia ble medlem fra og med 1. juli 2013. 
For å ivareta kravet til midlertidighet, har vi begrenset oss 
til innvandrere som er registrert i skattemanntallet med 
D-nummer minst én gang i løpet av undersøkelsesperioden. 
I tillegg har vi stilt krav om at personene i målgruppen 
skal være registrert i skattemanntallet. Det er naturlig å 
benytte skattemanntallet som kriterium ved avgrensning av 
målgruppe, siden de fleste kommer for å arbeide, og derfor 
bør være skattepliktige til Norge. I skattemanntallet er det 
definert ulike skattytergrupper. I vårt datagrunnlag har vi 
inkludert ordinære skattytere, arbeidstakere på midlertidig 
opphold og de som er registrert via Sentralskattekontoret 
for utenlandssaker (SFU).

For å kunne lage en oversikt over antall personer 
som kommer til landet og får D-nummer, og hvor mange 
som reiser ut, tar vi utgangspunkt i hvor mange som 
tilhører vår målgruppe i 2004. Vi ser på utviklingen i 
antall arbeidsinnvandrere ved å summere alle som får 
tildelt D-nummer ved innvandring eller gjeninnvandring i 
undersøkelsesperioden. Differansen mellom alle innreiste og 
de som har reist ut, gir uttrykk for endringen i målgruppen i 
undersøkelsesperioden. Vi har definert personer som utreist 
når de ikke lenger finnes i skattemanntallet.

Økning i arbeidsinnvandring

I tabell 1 har vi presentert inn- og utreisetall for hele 
målgruppen i perioden 2004 til 2014. Vi deler antall innreiste 
i løpet av året i to, henholdsvis de som kommer for første 
gang, og de som kommer for andre gang eller fler. Av kolonne 
to i tabellen går det fram at den midlertidige innvandringen 
var på det høyeste i 2007 og 2008. Etter den tid har det vært 
en nedgang, med unntak av i 2012 og 2013, hvor det stiger 
litt igjen. Av kolonne fire ser vi at det etter hvert er et stadig 

økende antall midlertidige arbeidsinnvandrere som kommer 
for andre gang eller fler. Det betyr at fenomenet som ofte 
omtales som sirkulær migrasjon gjør seg gjeldende i nokså 
stor grad blant midlertidige innvandrere. I 2014 ser vi at 
innvandringen faller tilbake på nivået slik det var på midten av 
2000-tallet. Det samme gjelder andregangsinnvandringen, 
som også faller i 2014.

Tabell 1 viser også at den prosentvise endringen i 
andelen som innvandrer varierer en del i perioden. Det 
skyldes dels at personer reiser inn og ut av landet. Vi 
registrerer dette ved at personer melder utreise, at de 
dør eller at de forsvinner ut av skattemanntallet av andre 
årsaker. Den siste er den vanligste av disse. Et eksempel 
er at det ryddes en del i Det sentrale folkeregisteret (DSF), 
spesielt har dette blitt gjort for D-numre. Det finnes ingen 
krav til ajourholdsløsning for D-nummer, og det finnes heller 
ingen krav til personlig utmelding fra skattemanntallet, 
slik tilfellet er for fødselsnummer. Derfor blir kvaliteten og 
fluktuasjonene preget av de ryddejobbene som utføres på 
ulike tidspunkt. Dette betyr med andre ord at endringene i 
D-nummerpopulasjonen dels bygger på antakelser om at 
de ikke lenger har skatteplikt til Norge. På bakgrunn av slike 
ryddinger i DSF ble det fjernet cirka 5 000 personer med 
D-nummer i 2012 og 2013 og hele 89 000 i 2014. Som vi ser 
i tabell 1 har oppryddingen tiltatt kraftig i 2014. Tilsvarende 
antall er ventet fjernet for 2015.

Vi ser tydelige spor av ryddingen av D-numrene for 2014 
i de fire siste kolonnene i tabell 1. Antall utreiste øker til om 
lag 120 000, som er en firedobling sammenliknet med 2013. 
Av disse er som nevnt cirka 90 000 ryddet bort, slik at de 
resterende cirka 30 000 er dem som faktisk reiste ut i 2014. 

De 90 000 må antas å ha reist i tidligere år, men de 
er altså ikke ryddet ut av registeret før i 2014. Totalt antall 

Figur 1. Andel gjenværende av innvandringskohortene 2004–2009, 2004–2014.

arbeidsinnvandrere vil naturligvis falle en del som følge av 
at antall utreiste er mange flere enn antall innreiste i 2014. 
Etter nedgangen på cirka 15 prosent i antallet midlertidige 
innvandrere i 2014, ender vi opp med om lag 308 000 
personer som etter vår definisjon er på midlertidig opphold 
i Norge i 2014.

Flere blir i Norge

I figur 1 presenterer vi utviklingen for seks årskohorter fra 
2004–2009, det vil si de som fikk tildelt D-nummer i et 
bestemt år, og følger dem ut undersøkelsesperioden. For 
det første ser vi at omtrent 30 prosent ser ut til å være igjen i 
2014, og at figuren er svært påvirket av registeroppryddingen 
som er gjennomført. Når det er sagt, ser vi også at det er en 
tendens til at de fleste av dem som reiser ut igjen, gjør det i 
løpet av to år. Av de som kom i 2004, var for eksempel bare 
drøyt 40 prosent igjen i Norge etter to år. Tilsvarende tall for 
de som kom i 2009 er nærmere 60 prosent. Det betyr at en 
større andel av de som kom seint i perioden 2004 til 2009, 
ser ut til bli noe lenger i Norge, enn de som kom tidlig. 

Til sammen er det i vår målgruppe cirka 670 000 personer 
som har vært aktive med D-nummer i skattemanntallet minst 
én gang i perioden fra og med 2004 til og med 2014. Av 
disse er 308 000 fortsatt registrert som aktive i Norge. Det 
betyr at cirka 45 prosent av arbeidsinnvandrerne blir i Norge. 
De øvrige 55 prosentene antar vi har reist ut av landet igjen, 
men det vet vi ikke med sikkerhet. Den eneste indikasjonen 
vi har på at de har reist ut, er at de ikke lenger er registrert i 
skattemanntallet, eller at de av ulike grunner er ryddet bort 
fra registrene. I 2004 var antallet aktive med D-nummer 
snaut 100 000 personer, slik at det har vært en vekst på 
cirka 200 prosent D-nummerinnvandrere i perioden. Som vi 
skal se i neste avsnitt, kommer de fleste av disse fra Sverige, 
Polen og Litauen.

Mange med D-nummer velger å bosette seg

Det ser altså ut til at en del av de som flytter til Norge 
midlertidig for å jobbe, velger å bli på mer permanent basis. 
Slik systemet for D-nummer fungerer i dag, er tanken 
å få registrert personer som skal oppholde seg i Norge 
midlertidig, primært for å jobbe. Likevel er det sannsynlig 
at en viss andel av de som får D-nummer, etter noen år 
ender opp med å bosette seg og får fødselsnummer. For 
Skatteetaten kan det være nyttig å få en pekepinn på hvor 
stor sjansen er for at en kvinne eller mann, fra et bestemt 
land, i en bestemt aldersgruppe, etter et gitt antall år, velger 
å bosette seg. Med det datamaterialet vi har til rådighet, er 
nettopp dét mulig. I den økonometriske litteraturen blir slike 
analysetilnærminger ofte omtalt som varighetsanalyse, se for 
eksempel Greene (2012). I varighetsanalyse er tid en sentral 
del av analysen, slik at vi kan beregne sannsynligheten 
for overgang fra D-nummer til fødselsnummer på ethvert 
tidspunkt i undersøkelsesperioden. Se Løyland og Sjøstedt 
(2016) for nærmere omtale av hvordan metoden er anvendt 
i analysen som presenteres i denne artikkelen. Før vi 
presenterer resultatene fra varighetsanalysene, skal vi først 
presentere beskrivende statistikk for kjennetegnene som 
inngår i analysen.

Flesteparten kommer fra Sverige og Polen
I tabell 2 presenteres andel innvandrere etter statsborger-
skap. Vi ser at den største andelen av D-nummerinnvandringen 
kommer fra Sverige og Polen. Til sammen utgjør dis-
se to kategoriene statsborgerskap nesten halvparten av 
innvandrerne. Videre ser vi at Litauen utgjør om lag 10 pro-
sent og er dermed den tredje største statsborgerskapsgrup-
pen. De øvrige grupperingene av statsborgerskap er nokså 
små sammenliknet med de tre største.
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Tabell 3. Beskrivende statistikk for kjennetegn som er med i varighetsanalysen, 2013. N=566 916.  
* I parentes gjengis gjennomsnittlig antall uker på D-nummer for de som har fått fødselsnummer.

Kjennetegn Gjennomsnitt
Antall uker med D-nummer 245 (128)*
Alder i år 37
D-nummer status per 31.12.2014. Andel med fødselsnummer i prosent 13,8 %
Andel kvinner i prosent 23,3 %
Andel sesongarbeidere i prosent 7,2 %
Andel ordinær skattytere i prosent 40,3 %

Figur 2. Sannsynligheten for å beholde D-nummer. Cox-proporsjonal hazardmodell.

Statsborgerskap Andel i %
Oseania, USA, Canada og Vest-Europa 14,0 %
Øst-Europa (uten Polen, Litauen, Bulgaria og Romania) 7,5 %
Polen 24,9 %
Litauen 10,3 %
Sverige 23,9 %
Bulgaria og Romania 3,0 %
Hellas, Italia, Spania, Portugal, Monaco og Andorra 2,2 %
Island, Finland og Danmark 6,7 %
Resten av verden 7,5 %
Totalt 100,0 %

Tabell 2. Andel innvandrere 18 år og eldre etter statsborgerskap, 2014. N=566 916.

Gjennomsnittlig opphold med D-nummer er mellom 4 og 
5 år
I tabell 3 presenterer vi statistikk for de øvrige kjennetegnene 
som inngår i varighetsanalysen. Vi ser for det første at 
gjennomsnittlig antall uker med D-nummer er nokså høyt. I 
gjennomsnitt er utvalget på opphold med D-nummer 245 uker 
i undersøkelsesperioden, som tilsvarer mellom 4 og 5 år. For 
de 13,8 prosent i målgruppen som har fått fødselsnummer, 
er gjennomsnittlig opphold på D-nummer en del lavere – 128 
uker – eller nesten halvparten så lenge som gjennomsnittet i 
målgruppen samlet sett.

Vassenden (2015: 151) finner at tallet på overganger 
fra D-nummer til fødselsnummer har ligget stabilt på 
20–25 000 personer siden 2007, og at dette utgjør omtrent 
halvparten av alle innvandringer av personer som ikke har 
bodd i Norge tidligere. Videre finner de at medianen av 
lengden på oppholdet med D-nummer for disse personene 
er 10,5 måneder før overgang til fødselsnummer. Dette er 
vesentlig kortere enn det vi finner i vårt materiale. Vi finner 
at medianpersonen har 101 ukers opphold på D-nummer 
før overgang til fødselsnummer, som tilsvarer om lag 23 
måneder. 

Som nevnt er det i gjennomsnitt er 13,8 prosent som 
har skiftet fra D-nummer til fødselsnummer innen eller i 
løpet av 2014. Dette gjennomsnittstallet må tolkes med en 
viss varsomhet, siden det her er snakk om et gjennomsnitt 
beregnet uavhengig av hvilket år de innvandret til Norge.

Gjennomsnittsalderen i utvalget er 37 år. Kvinner utgjør 
kun 23,3 prosent av utvalget. Til slutt har vi med mål på 
andelen sesongarbeidere og andel ordinære skattytere. De 
utgjør henholdsvis 7,2 og 40,3 prosent av utvalget. Løyland 
og Sjøstedt (2016) viser at andelen sesongarbeidere har 
gått ned i undersøkelsesperioden.

Kjennetegn som påvirker sannsynligheten for å 
beholde D-nummer

I figur 2 presenterer vi sannsynligheten for å beholde 
D-nummer etter antall uker. Etter snaut 600 uker er for 
eksempel denne sannsynligheten 0,80, som tilsvarer 
80 prosent. Det betyr at sannsynligheten for å gå over til 
fødselsnummer da er (1 - 0,80 = 0,20) 20 prosent. Tilsvarende 
ser vi at sannsynligheten for overgang til fødselsnummer 
etter 300 uker, er om lag 15 prosent.

Sannsynligheten for å gå over til fødselsnummer, 
avtar med alder. Personer som er 10 år eldre enn 
gjennomsnittspersonen, vil ha 17 prosent lavere sannsynlighet 
for overgang til fødselsnummer – alt annet likt. Videre ser 
vi at den estimerte koeffisienten for kvinne er om lag 1,18. 
Alt annet likt betyr dette at kvinner har 18 prosent større 
sannsynlighet for å få fødselsnummer, enn det menn har. Fra 
tidligere vet vi at kvinner utgjør en fjerdedel av målgruppen 
vår – de er altså langt færre enn menn. Men resultatene våre 
viser at når kvinnene først kommer, så er sannsynligheten 
større for at de bosetter seg. 

Når vi analyserer betydningen av statsborgerskap 
må vi etablere en sammenlikningsgruppe, som vi kan 
sammenlikne effektene av de ulike statsborgerskapene 
med. Sammenlikningsgruppen består av personer fra Island, 
Finland og Danmark.

Vi ser av tabell 4 at alle personer med bakgrunn fra 
andre land enn de som er i sammenlikningsgruppen, har 
høyere sannsynlighet for overgang til fødselsnummer siden 
alle de estimerte koeffisientene er større enn 1. Aller høyest 
sannsynlighet for overgang til fødselsnummer finner vi for 
personer fra Litauen – alt annet likt. Men også personer fra 
Polen, Romania og Bulgaria har mye høyere sannsynlighet 
for overgang til fødselsnummer enn personer fra Island, 

Finland og Danmark, som har lavest sannsynlighet. Vi ser 
også at personer fra gruppen Vest-Europa, Oseania, USA 
og Canada i tillegg til Sverige, har større sannsynlighet for å 
bosette seg enn sammenlikningsgruppen, men effekten er 
en del lavere enn for de øvrige statsborgerskapene. Unntaket 
her er personer fra Hellas, Italia, Spania og Portugal, Monaco 
og Andorra, som har en bosettingssannsynlighet som ligger 
en del høyere. I tillegg til sistnevnte gruppe, er det med andre 
ord særlig personer fra tidligere Øst-Europa som med størst 
sannsynlighet bosetter seg i Norge, etter at de først kom 
som midlertidige arbeidsinnvandrere.
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Variabel Estimert koeffisient
Alder i tiår* 0,83293 (0,00295)
Kvinne 1,17737 (0,01006)
Vest-Europa, Oseania, USA og Canada 1,41839 (0,03560)
Øst-Europa  (uten Polen, Litauen, Bulgaria 
og Romania) 2,64864 (0,06653)
Polen 3,19185 (0,07199)
Litauen 4,19378 (0,09801)
Sverige 1,43967 (0,03382)
Bulgaria og Romania 3,83809 (0,10907)
Hellas, Italia, Spania og Portugal, Monaco 
og Andorra 2,74470 (0,08999)
Resten av verden 2,29726 (0,05818)
Log-likelihood -991675,08

Øst-Europa:

Den østlige delen av Europa som ikke var en del av EU 
1.1.2004: Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kosovo, 
Makedonia, Montenegro, Serbia, Kroatia, Armenia, Den 
Tsjekkiske Rep., Hviterussland, Latvia, Estland, Litauen, 
Moldova, Russland, Slovakia, Slovenia, Ukraina, Ungarn, 
Polen, Romania, Bulgaria. 

Vest-Europa:

Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Sveits, Irland, 
Østerrike, Liechtenstein, Luxembourg, Storbritannia.

Tabell 4

De estimerte koeffisientene i tabell 4 uttrykker effekten 
av ulike kjennetegn på sannsynligheten for å beholde 
D-nummer. Er den estimerte koeffisienten lik 1, så er det 
ingen effekt. Er koeffisienten statistisk sikkert større enn 
1, så vil sannsynligheten for overgang til fødselsnummer 
være høyere for det kjennetegnet vi ser på, og redusert 
dersom koeffisienten er statistisk sikkert mindre enn 1. 
Standardavviket, som er oppgitt i parentes i tabellen, 
er et mål på usikkerheten til estimatet. Jo mindre 
standardavviket er i forhold til estimatet, desto sikrere er 
estimatet i statistisk forstand, gitt at øvrige forutsetninger 
er oppfylt. Alle kjennetegnene i tabell 4 har en statistisk 
sikker sammenheng med sannsynligheten for å beholde 
D-nummer.

Tabell 4. Estimerte sannsynlighetskoeffisienter for overgang fra D-nummer 
til fødselsnummer. Standardavvik i parentes. N= 566 741. Alle estimerte 
koeffisienter er statistisk sikre.

* For å få tydeligere effekt av alder måler vi alder i tiår i stedet for i år, det 
betyr for eksempel at 18 år blir 1,8 år.
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En av fem midlertidige innvandrere blir bosatt
D-nummerinnvandringen er ikke en del av den offisielle 
innvandringsstatistikken til Norge. Kun de som får 
fødselsnummer og blir bosatt blir omfattet av denne. 
D-nummerbefolkningen som er presentert i denne 
artikkelen, kan derfor være et supplement til den offisielle 
innvandringsstatistikken, som kan gi en pekepinn på hvor 
mange personer som kommer til Norge, i tillegg til de 
offisielle innvandringstallene. Dette krever imidlertid bedre 
vedlikeholdsrutiner av D-numrene enn det som i dag er 
gjeldende praksis.

Vi har funnet at i løpet av cirka 600 uker vil rundt 20 prosent 
av D-nummerinnvandrerne skaffe seg et fødselsnummer, 
det vil si at de bosetter seg i Norge. Litt grovt kan vi derfor 
konkludere at hver femte person som kommer midlertidig til 
Norge for å jobbe blir bosatt i løpet av ti år. Sannsynligheten 
for å bosette seg er dessuten lavere for eldre innvandrere 
enn for yngre, og mer sannsynlig for kvinner enn for menn. 
Til slutt har vi sett at det spesielt er innvandrere med øst- og 
søreuropeiske statsborgerskap som er mest tilbøyelige til å 
bosette seg i Norge.

Foto: istock.com
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Merverdiavgift 
– hva vet vi og hva gjør vi med 
manglende etterlevelse?

Merverdiavgiften er en av de største inntektskildene til 
den norske stat og utgjør om lag 20 prosent av samlede 
skatter og avgifter. En forutsetning for disse inntektene er 
at næringsdrivende etterlever regelverket for merverdiavgift. 
Kunnskap om manglende etterlevelse og hvordan den kan 
reduseres er viktig for å styre Skatteetatens innsats og for 
å arbeide målrettet og effektivt. I denne artikkelen gir vi en 
kort oversikt over det vi vet om manglende etterlevelse hos 
merverdiavgiftspliktige, med utgangspunkt i analyser som 
Skatteetaten har gjennomført. 

Etterlevelse av regelverket for merverdiavgift (mva) 
innebærer at virksomheten er registrert i mva-registeret når 
vilkårene er til stede, rapporterer korrekt mva-oppgave til 
rett tid og betaler skyldige krav når en skal. I Skatteetaten 
har vi mye kunnskap om dette temaet, og vi forsøker her å 
oppsummere noe av det vi vet. Vi begynner med å si noe 
om det vi vet om omfanget av manglende etterlevelse 
av regelverket, før vi ser på hvem som ikke etterlever. Vi 
avslutter med å si noe om hvordan Skatteetaten arbeider 
for å øke etterlevelsen, og hvordan vi håndterer de som ikke 
etterlever på en effektiv måte.

Omfang av manglende etterlevelse 

Registrering
Det er vanskelig å skaffe oversikt over manglende og feil 
registrering i mva-registeret. Skal vi si noe om omfanget av 
virksomheter som ikke er registrert, må vi benytte andre 
kilder enn offentlige registre. En risikovurdering som Skatt 
øst gjennomførte i 2015, basert på søk i nettportaler for 
tilbud av tjenester, viste at antallet virksomheter som ikke er 
registrert, er betydelig (Kielland, Velic, Johansen, Næss og 
Nordrum 2015). 

Tilsvarende er det vanskelig å ha oversikt over omfanget 
av virksomheter hvor driften har opphørt, men som ikke 
har meldt sletting. Skatteetaten har gjort systematiske 
undersøkelser av hvorvidt det faktisk er drift i virksomheter 
som ikke leverer mva-oppgaven. Om lag hvert fjerde tilfelle av 
de som ble undersøkt resulterte i sletting fra mva-registeret. 

Levering
Beregning av merverdiavgift er basert på egendeklarering. 
Det vil si at hver enkelt virksomhet er ansvarlig for å 
rapportere sin avgiftspliktige omsetning. Dette gjøres 
terminvis, fra 1 til 52 ganger i året, hvor antallet terminer 
er avhengig av type virksomhet og virksomhetens omfang. 
Årsoppgave leveres kun én gang i året, og er reservert for 
primærnæringer og små virksomheter med under 1 million 
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Skatt vest, analyse

Tor Arne Pladsen, 
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Joakim Døving Dalen, 
Skatt Midt-Norge, analyse

kroner i omsetning i løpet av året. De fleste leverer imidlertid 
tomånedlige terminer, det vil si 6 ganger i løpet av året. 

Siden mva-ordningen er basert på egendeklarering, 
innebærer dette en risiko for at oppgavene ikke leveres når 
de skal. Skatteetaten har begynt å kartlegge omfanget og 
utviklingen for levering og betaling av merverdiavgift til rett 
tid. Dersom en definerer sen levering som levering 3 dager 
etter fristen, leverte 64 prosent av virksomhetene med 6 
terminer samtlige oppgaver i 2014 til rett tid. Mange av de 
som leverte sent, har kun én sen levering i løpet av året, og 
dermed vil andelen oppgaver som kommer inn til rett tid være 
betraktelig høyere. Tall fra 2014 viser at andelen oppgaver 

som ble levert innen tre dager etter frist varierte mellom 82 
og 87 prosent blant de med tomånedlige terminer, og var på 
81 prosent blant virksomhetene med årstermin. 

Dersom en mva-oppgave ikke leveres, beregner 
Skatteetaten forventet omsetning etter skjønn, basert 
på tidligere omsetning. Av oppgavene som ikke kommer 
inn 3 dager etter fristen, kom mellom 9 og 14 prosent av 
oppgavene likevel inn i ettertid hos virksomhetene med 
6 terminer. Blant virksomhetene med årstermin var det 
tilsvarende tallet 16 prosent. De resterende 3–4 prosentene 
av oppgavene ble enten fastsatt etter skjønn eller kom inn i 
ettertid av en skjønnsfastsettelse. 

Foto: istock.com
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Andelen oppgaver levert innen 3 dager etter forfall i 
en gitt termin henger til dels sammen med hvilken ukedag 
innleveringsfristen faller på. Når vi ser på utvikling over tid 
har vi derfor sett på de som har levert innen 7 dager for å 
ta hensyn til dette. Over tid ser vi en svak, men konsekvent, 
økning i andelen av oppgavene som leveres innen 7 dager. 
Økningen har vært på omtrent 1,5 prosent de siste 6 årene.  

Betaling
Når det gjelder for sen betaling av merverdiavgift, var det 45 
prosent av virksomhetene med 6 terminer som i 2014 ikke 
hadde betalt et skyldig beløp i løpet av en måned etter fristen. 
Her er det viktig å få frem at dette i gjennomsnitt gjelder 
relativt små beløp. Derfor kan det være mer interessant å se 
på andelen av beløpet som kommer inn. 

Av betalingskravene knyttet til merverdiavgift i 2014, var 
rundt 238 milliarder egendeklarert, og 98 prosent ble betalt 
innen en måned etter forfallsdato. Cirka 0,2 prosent av dette 
beløpet ble enten avskrevet eller var fremdeles utestående 
per mai 2016. Bildet er annerledes for de rundt 2 milliardene 
Skatteetaten utstedte som følge av skjønnsfastsetting og 
fastsetting etter bokettersyn. Kun 30 prosent av summen ble 
betalt innen en måned, mens cirka 45 prosent var avskrevet 
eller fremdeles utestående i mai 2016. 

Feil i oppgavene
Fastsettelser som følge av bokettersyn kommer 
av at virksomheter har rapportert feil grunnlag for 
merverdiavgiftspliktig omsetning. Selv om Skatteetaten 
hvert år kontrollerer et stort antall virksomheter, vil det 
sannsynligvis fortsatt være oppgaver som inneholder feil, 
noe som gir tapt proveny for staten.

I 2011 ble det gjennomført 878 stikkprøvekontroller på 
mva-oppgaver (Hussain, Berset og Paulsen 2015). Disse 
kontrollene viste at cirka 12 prosent av oppgavene som 
kommer inn hadde beløpsmessige feil. Evensen (2015) 
analyserte innrapportert omsetning fra løyvehavere og 
taxisentraler. Også denne analysen viste at det er mange 
og til dels vesentlige avvik mellom både egenrapporterte 
opplysninger og tredjepartsopplysninger, og mellom 
egenrapportert omsetning i mva-oppgaver og selvangivelse.

Studiene nevnt over gir en indikasjon på andelen av 
oppgavene som inneholder feil, men de gir ikke en god 
oversikt over omfanget av feilene i kroner og ører. Dette 
gjelder både feil som er gjort bevisst og ubevisst. Et 

eksempel på en bevisst feil er mva-svindel. Vi vet ikke hvor 
stort omfanget av mva-svindel er, verken med tanke på 
underrapportering av omsetning eller overrapportering av 
tilgodebeløp.

Hvem er det som ikke leverer eller betaler i 
tide?  

Som del av et arbeid med å skaffe oversikt over 
næringsdrivendes etterlevelse av på skatte- og 
avgiftsområdet, har Skatteetaten gjort beskrivende analyser 
av hvilke grupper som skiller seg ut som risikogrupper for 
sen eller manglende levering eller betaling av merverdiavgift. 
Analysene er basert på data fra 2013. Å ikke levere pliktig 
mva-oppgave, slik at Skatteetaten må fastsette omsetning 
og avgift skjønnsmessig, er et brudd på rapporteringsplikten 
i merverdiavgiftsloven og regnes som en alvorlig form for 
manglende etterlevelse. Manglende betaling av skyldig 
merverdiavgift medfører ressurskrevende innkrevingstiltak 
og uriktig avgiftsproveny. I gjennomgangen under har vi 
derfor lagt større vekt på at næringsdrivende ikke leverer 
eller betaler, enn at de er for sent ute med levering og 
betaling.

Bygg og anlegg: Stor bransje med mye feil
Enkelte bransjer skiller seg ut med en relativt høy andel 
som ikke etterlever. Når det gjelder manglende levering 
og betaling, gjelder dette bygg og anlegg, overnatting 
og servering og forretningsmessig tjenesteyting. 
Forretningsmessig tjenesteyting består av virksomheter som 
leverer tjenester til det øvrige næringslivet. I bransjene nevnt 
over, er det i løpet av et år 10–11 prosent av virksomhetene 
som ikke leverer pliktig oppgave, og 6-7 prosent som ikke 
betaler. Siden bygg- og anleggsbransjen også er stor i 
omfang, blir konsekvensene store. Hele 23 prosent av alle 
virksomhetene som ikke leverte, og 28 prosent av de som 
ikke betalte, finner vi i denne bransjen.

Næringsdrivende med fødeland utenfor Norge: 
Overrepresentert blant de som ikke leverer og betaler
Bygg- og anleggsbransjen er også den bransjen hvor vi 
finner flest næringsdrivende med fødeland utenfor Norge. 
Dette er er en gruppe som er overrepresentert blant de som 
ikke leverer og betaler. Næringsdrivende, her forstått som 
personer som har den mest sentrale administrative rollen 
i en virksomhet, normalt innehaver, styreleder eller daglig 
leder, som er født utenfor Norge, utgjør på landsbasis kun 14 
prosent av de merverdiavgiftspliktige virksomhetene. Andelen 

som ikke leverer pliktig oppgave eller betaler krav, er om lag 
dobbelt så høy i denne gruppen som for næringsdrivende 
som er født i Norge. Flertallet av virksomhetene som ikke 
leverer eller betaler er næringsdrivende født i Norge, men 
i underkant av hver fjerde virksomhet med manglende 
levering, og hver tredje virksomhet med manglende betaling, 
er næringsdrivende født utenfor Norge. Næringsdrivende 
født utenfor Norge er imidlertid ingen ensartet gruppe. For 
eksempel er hvor lenge de næringsdrivende har bodd i 
Norge, og hvor lenge de har drevet næring, av betydning for 
etterlevelsen. 

I all hovedsak små virksomheter som ikke leverer og 
betaler – og i størst grad de uten regnskapsfører eller 
revisor
Det er en sterk sammenheng mellom virksomhetens 
størrelse, både i antall ansatte og omsetning, og andelen 
som ikke leverer eller betaler. Små virksomheter, definert 
som færre enn fem ansatte eller omsetning mindre enn 5 
millioner, utgjør 71 prosent av de merverdiavgiftspliktige 
virksomhetene, men hele 85 prosent av virksomhetene 
som ikke betaler og 90 prosent av de som ikke leverer. 
Blant de små virksomhetene er det særlig virksomheter 
uten regnskapsfører og revisor som skiller seg negativt ut. 
Andelen som ikke leverer eller betaler i denne gruppen, er 
mer enn dobbelt så høy sammenliknet med virksomheter 
med regnskapsfører eller revisor.  

Stor forskjell i etterlevelsen til nyregistrerte
En siste risikogruppe som peker seg ut er de unge 
virksomhetene. De har konsekvent høyere sannsynlighet 
for manglende levering og manglende betaling. Samtidig 
er de unge virksomhetene overrepresentert når det 
gjelder de andre risikofaktorene som det pekes på over. 
Etterlevelsen blant de nyregistrerte varierer i stor grad med 
de samme risikofaktorene. Av størst betydning er hvorvidt 
den nyregistrerte virksomheten har regnskapsfører eller 
revisor eller ikke, etterfulgt av om det er næringsdrivende 
som er født i eller utenfor Norge. Hvis vi ser på nyetablerte 
små virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen, uten 
revisor eller regnskapsfører, hvor viktigste rollehaver er født 
utenfor Norge, finner vi en estimert sannsynlighet på om 
lag 35 prosent for ikke å levere eller betale. Tilsvarende har 
nyetablerte virksomheter uten noen av disse egenskapene 
en estimert sannsynlighet for feil på om lag 6 prosent.

Manglende levering er ikke nybegynnerfeil
Generelt er det en sterk sammenheng mellom virksomhetens 

alder og manglende etterlevelse. Eldre virksomheter leverer 
og betaler til rett tid i større grad enn nyere virksomheter. 
Det gir grunn til å spørre om det er slik at næringsdrivende 
typisk gjør feil oppstartsfasen, for over tid, å bli mer 
rutinerte og dermed bedrer etterlevelsen. Alternativt kan 
sammenhengen skyldes en seleksjonseffekt hvor useriøse 
eller ukyndige næringsdrivende driver virksomheten i et 
relativt kort tidsrom, og heller ikke leverer pliktige oppgaver. 
Når vi har fulgt de samme virksomhetene over tid, tyder 
resultatene på det siste. Blant virksomheter som er registrert 
i mva-registeret kun et halvt år, er det over 30 prosent som 
ikke leverer oppgave første pliktige termin. I motsatt ende 
ser vi at virksomheter som driver langvarig og er registrert i 
minst fire år, i stor grad leverer oppgave. Kun cirka 5 prosent 
i denne gruppen leverer ikke oppgave første pliktige termin. 
Dermed er det heller ikke slik at andelen i gruppen som gjør 
denne feilen faller vesentlig med virksomhetens alder. 

Selv om det å ikke levere pliktig mva-oppgave ikke ser ut 
til å være knyttet til erfaring, kan det tenkes at andre former 
for etterlevelse, som å levere oppgave innen fristen, i større 
grad handler om erfaring og rutine med å drive virksomhet. 

Stor risiko for feil i forbindelse med konkurs
Mens oppstartsfasen for en virksomhet i seg selv ikke ser 
ut til å være problematisk når det gjelder å levere mva-
oppgaven, er det derimot et klart mønster at mange gjør 
feil mot slutten av virksomhetens levetid. Dette gjelder 
uavhengig av hvor lenge virksomheten har drevet, men 
knytter seg primært til virksomheter på vei mot konkurs. 
80 prosent av aksjeselskapene som går konkurs, leverer 
ikke siste pliktige mva-oppgave. For Skatteetaten medfører 
manglende levering i forbindelse med konkurs et betydelig 
problem. Hver syvende skjønnsfastsatte mva-oppgave som 
følge av manglende innlevering, blir gitt til et aksjeselskap 
som går konkurs innen et år.

Hvordan velger vi hvem vi behandler? 

I tillegg til kunnskap om etterlevelse på et overordnet nivå er 
Skatteetaten avhengig av kunnskap som hjelper med å velge 
å prioritere saker for veiledning, kontroll, skjønnsfastsetting 
eller innkreving. Som omtalt tidligere i Analysenytt (se blant 
annet Berset, Hussain og Paulsen 2016, Christophersen 
2015) har Skatteetaten tatt i bruk prediktive modeller og 
scoring for å støtte saksbehandlingen når det gjelder å finne 
mva-oppgaver med feil, og prioritere hvilke virksomheter som 
skal skjønnsfastsettes når de ikke leverer oppgave til rett tid.
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Modeller for å finne oppgaver med feil
Med over 1,6 millioner innsendte oppgaver årlig er det viktig 
at Skatteetaten benytter de begrensede kontrollressursene 
mest mulig effektivt. Derfor har Skatteetaten siden 
2011 utviklet modeller for å rangere mva-oppgaver etter 
sannsynlighet for feil (Berset, Hussain og Paulsen 2016). 
Modellene benytter historiske kontrolldata for å finne 
kjennetegn ved mva-oppgaver med feil. Resultatene viser 
at modellen i gjennomsnitt gir 8 prosentpoeng bedre 
treffprosent, og rundt 5 000 kroner høyere beløpsmessige 
endringer, enn tradisjonell utvelgelse til kontroll. I tillegg 
minimeres tiden saksbehandlerne bruker på å finne 
kontrollkandidater.

Modeller for å finne de som ikke leverer oppgave
En liknende utfordring står saksbehandlerne overfor når det 
gjelder næringsdrivende som ikke leverer mva-oppgaven 
innen fristen. De fleste av disse leverer oppgaven kort tid 
etter fristen og senest etter å ha mottatt en purring fra 
Skatteetaten. En liten andel, 3–4 prosent, leverer imidlertid 
ikke oppgaven, selv etter purring, og omsetningen må 
estimeres skjønnsmessig. I dag benytter Skatteetaten 
prediktive modeller for å dele de næringsdrivende inn 
i grupper etter sannsynlighet for levering. Inndelingen 
benyttes til å sette inn tyngre og mer ressurskrevende tiltak 
overfor næringsdrivende som mest sannsynlig ikke leverer 
oppgave, mens lite ressurskrevende behandling benyttes 
overfor næringsdrivende som høyst sannsynlig leverer 
oppgaven. Resultater fra en pilotundersøkelse tyder på at 
dette reduserer antall skjønnsfastsettelser, og at vi får en 
tidligere og grundigere behandling av de tyngre sakene 
(Christophersen 2015). En viktig del av saksbehandlingen er 
avklaringer av om virksomheter som ikke leverer oppgave 
faktisk driver virksomhet. Dersom virksomheten ikke driver 
næring, skal den slettes fra mva-registeret. Prioritering av 
slike virksomhetsavklaringer er derfor et viktig tiltak for et 
mer korrekt mva-register. 

Skatteetaten tar sikte på å utvikle prediktive modeller på 
flere områder for effektivt å kunne identifisere og prioritere 
saker for behandling. Selv om vi, ved hjelp av registerdata, er 
i stand til å forutsi manglende etterlevelse på flere områder, 
kreves det ofte systematisk effektmåling av tiltak før vi med 
sikkerhet kan slå fast hvilke tiltak som virker for å bedre 
etterlevelsen. Slike studier kan spare Skatteetaten for store 
ressurser ved at vi unngår tiltak som ikke fungerer. 

Hvordan kan vi påvirke de som ikke etterlever?

Besparelser ved å velge riktige tiltak
Skatteetaten har arbeidet med å utforme og teste tiltak mot 
ulike grupper av mva-pliktige næringsdrivende. Resultatet er 
besparelser i form av billigere tiltak, bedre timing av tiltak og 
færre skjønnsfastsettelser. 

Et av tiltakene som ble testet, var påminning til de 
næringsdrivende i forkant av fristen for innlevering av mva-
oppgaven. Testene viste imidlertid at påminningene hadde 
liten effekt, uavhengig av om de kom som brev eller SMS. 
Påminning før fristen er i tillegg ofte et dyrt virkemiddel hvis 
det må rettes mot mange, og det er fare for at det oppleves 
som lite relevant av den næringsdrivende (se Løsset 
og Tenden 2015). Rettet mot spesifikke målgrupper, for 
eksempel næringsdrivende som tidligere har levert for sent 
eller nye næringsdrivende, kan påminning før frist likevel 
være formålstjenlig (Tenden m.fl. 2013). En påminning på 
SMS etter fristen, men før den obligatoriske purringen, viste 
seg imidlertid som et kostnadseffektivt virkemiddel som 
også reduserte antallet skjønnsfastsettelser. En viktig del 
av arbeidet var utforming av nye brevtekster for purringer. 
Brevene er kortere enn tidligere brev, er skrevet med klart 
språk og henvisningene til paragrafer er flyttet til slutt i 
brevet. 

Bedre og mer effektiv risikovurdering og oppfølging av 
nyregistrerte
Som vi var inne på tidligere, er det stor forskjell i etterlevelsen 
for nyregistrerte i mva-registeret. Visse grupper, for 
eksempel utenlandske næringsdrivende, kan ha behov 
for tettere oppfølging og veiledning (Enger, Andresen og 
Aas 2014). Andre, for eksempel nye virksomheter drevet 
av personer med lang erfaring med å drive næring, kan 
plasseres i lite ressurskrevende behandlingsløp. I tillegg bør 
det allerede ved registrering i mva-registeret vurderes risiko 
for fremtidig svindel eller unndragelse av mva. Der hvor slik 
risiko er til stede, må søknaden underlegges grundig manuell 
saksbehandling.

Skatteetaten arbeider for tiden med to prosjekter for en 
mer målrettet og effektiv behandling av nye næringsdrivende. 
Det ene tar sikte på tett oppfølging, med fysiske møter 
med en saksbehandler i Skatteetaten, for nye utenlandske 
næringsdrivende i bygg- og anleggsbransjen. Det andre 
prosjektet, tar sikte på å utvikle en risikomodell som skal 

angi risikoen for fremtidig svindel og unndragelse, allerede 
på registreringstidspunktet.

God oversikt over etterlevelsen

Skatteetaten har mål om å arbeide kunnskapsbasert. I 
denne artikkelen har vi, i korte trekk, beskrevet hva vi vet om 
etterlevelse av mva-regelverket. Analyser av risikogrupper 
gir Skatteetaten viktig kunnskap på et strategisk nivå. 
Slik kunnskap er viktig for å styre prioriteringer og 
satsingsområder i Skatteetaten. I den daglige løsningen av 
oppgaver er imidlertid Skatteetaten avhengig av analyser 

som kan hjelpe til med å finne og prioritere mellom saker og 
ta informerte beslutninger. Behandlingen av merverdiavgift 
er kanskje det området hvor Skatteetaten har kommet lengst 
når det gjelder å benytte analyser på dette nivået, i form av 
prediktive modeller. Samtidig er det planer for nye modeller 
på området. Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret 
for importmerverdiavgift fra Tolletaten og det innføres en 
ny ordning hvor denne avgiften skal rapporteres i mva-
oppgaven. Dette medfører et åpenbart kunnskapsbehov når 
det gjelder virkningene av ordningen og de avgiftspliktiges 
etterlevelse.
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