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Tabell 1. Fordelingen av skattepliktige etter landbakgrunn/statsborgerskap.
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Etterlevelseseffekter av skattemeldings- 
kontroller blant arbeidsinnvandrere

I denne artikkelen ser vi på sammenhengen mellom 
skattemeldingskontroller og arbeidsinnvandreres påfølgende 
etterlevelse i Norge. Datagrunnlaget dekker perioden 
2009-2014 og bygger på administrative informasjonskilder 
i Skatteetaten. Vi finner positive og statistisk sikre 
etterlevelseseffekter i de første årene etter kontroll med 
endringsvedtak. Med det menes at arbeidsinnvandrerne som 
er kontrollert og har fått endringsvedtak, rapporterer høyere 
inntekt og krever færre fradrag enn arbeidsinnvandrere som 
ikke er kontrollert. I det fjerde året etter kontroll er effekten 
fortsatt positiv, men avtar noe. Etterlevelseseffekten 
av kontroll ser videre ut til å variere med omfanget av 
korrupsjon i den skattepliktiges opprinnelsesland, målt ved 
Transparency Internationals korrupsjonsindeks.

I de senere årene har mange utenlandske arbeidere 
innvandret til Norge, se for eksempel Løyland og 
Sjøstedt (2016). Skatteetaten har for lite kunnskap om 
etterlevelseseffektene av skattemeldingskontroller både 
for denne gruppen av skattepliktige og for skattepliktige 
generelt. Dette til tross for at skattemeldingskontroller 
utgjør en viktig del av Skatteetatens virksomhet. Det finnes 
noen internasjonale erfaringer på området (Løyland og 
Øvrum 2016), men det er viktig å skaffe mer kunnskap om 
hvordan kontroller påvirker skattepliktiges etterlevelse 
også i Norge. Behovet for slik kunnskap understrekes av 
Finansdepartementets ønske om å endre Skatteetatens 
styringsparametere fra å telle aktiviteter, som for eksempel 
antall kontroller, til å synliggjøre effektene av aktivitetene 
våre, som for eksempel etterlevelseseffekten av kontroll 
(Finansdepartementet, 2016).

Målgruppen for analysen 

Analysene i denne artikkelen er mer grundig dokumentert 
i Knutsen, Løyland, Schultzen, Sjøstedt og Øvrum (2017) 
og Løyland og Øvrum (2017). De er basert på data fra 
Folkeregisteret og Skattemanntallet og omfatter alle som 
har kommet til Norge som midlertidige arbeidsinnvandrere 
på D-nummer i perioden 2004-2014. I denne perioden 
fikk EU 13 nye medlemsland, hovedsakelig fra Øst-Europa. 
Innbyggere fra de nye EU-landene har utvidet adgang til 
arbeidstillatelse i andre EU-land, men også land under 
EØS-avtalen, som Norge. Analysen er ikke avgrenset til 
arbeidsinnvandrere fra disse landene, men sammen med 
de skandinaviske landene representerer de den største 
gruppen av arbeidsinnvandrere i den aktuelle perioden.

Tabell 1 viser fordelingen av skattepliktige etter hvor de 
kommer fra. De dominerende landene er Sverige (30,5 %), 
Polen (27,1 %) og Litauen (11,1 %). De resterende regioner og 
opprinnelsesland utgjør en relativt liten andel av det samlede 
utvalget.

Arnstein Øvrum

Opplysninger om skattemeldinger og tilhørende kontroller 
fra Skatteetaten er tilgjengelig for analyseformål kun for 
perioden 2009-2014. For å vurdere etterlevelseseffekten av 
kontroll og effektens varighet må vi ha tilgang til informasjon 
om den enkelte skattepliktige over flere år (paneldata). 
Vi avgrenser derfor utvalget til arbeidsinnvandrere som 
har vært registrert som skattepliktige i Norge i minst 
fem av seks år i perioden 2009-2014. Videre utelukker vi 
enkeltpersonforetak fra analysene, slik at vi begrenser oss til 
lønnstakere og pensjonister. Vårt endelige utvalg består av 
117 345 unike skattepliktige og i alt 569 327 observasjoner.

Skattemeldingskontroller i Skatteetaten

Alle arbeidsinnvandrere i Norge er forpliktet til å betale skatt 
til Norge, med mindre de er unntatt som følge av særskilte 
skatteavtaler mellom Norge og opprinnelseslandet. 
Dermed er også arbeidsinnvandrere en potensiell 
målgruppe for Skatteetatens kontrollvirksomhet. I Norge 
er uttrekk til kontroller målrettede, både på virksomhets- 
og personskatteområdet. Det vil si at uttrekk til kontroller 
bygger på etatens oppfattede risiko for feil og mangler i 
skattepliktiges skattemelding. At kontrollen er målrettet 
gjelder uavhengig av om uttrekksprosedyren bygger 
på statistisk analyse av innsamlet informasjon eller om 
prosedyren er skjønnsmessig, eller begge deler. 

Tredjepartsopplysninger fra arbeidsgivere, banker, 
mv. pluss eventuelle tillegg og endringer fra den 
skattepliktige, utgjør den skattepliktiges egenfastsetting 
av skattemeldingen. Ved kontroll av skattemeldinger blir 
normalt kandidatene trukket ut dersom den skattepliktiges 
egenfastsetting avviker fra de forhåndsutfylte tredjeparts-
opplysningene. Kriteriene for uttrekk til kontroll varierer 
over tid og til en viss grad mellom skatteregioner.

En skattemeldingskontroll kan ende med et endrings-
vedtak gjort av Skatteetaten (myndighetsfastsetting) eller 
uten endringsvedtak. Ved kontroll med endringsvedtak blir 

den skattepliktige varslet om dette og gis anledning til å 
påklage vedtaket. Ved kontroll uten endringsvedtak blir ikke 
den skattepliktige varslet. Dermed følger det naturlig at vår 
analyse må begrenses til å vurdere etterlevelseseffekten av 
kontroller med endringsvedtak.

Etterlevelsesmål og definisjon av 
skattemeldingskontroll med endringsvedtak

I analysene aggregerer vi alle egenfastsatte inntekts- og 
fradragsposter og benytter aggregerte inntekter minus 
fradrag som mål på etterlevelse (egenfastsatt alminnelig 
inntekt). Dette er et relevant etterlevelsesmål gitt at vi følger 
inntektsutviklingen for de samme skattepliktige over flere år. 
Dermed kan vi sammenlikne utviklingen blant kontrollerte og 
ikke-kontrollerte skattepliktige. Dersom en skattepliktig har 
ført opp et fradrag på skattemeldingen som blir avvist i en 
kontroll, og han som følge av dette ikke fører opp tilsvarende 
fradrag året etter, så vil egenfastsatt alminnelig inntekt øke 
mer hos denne skattepliktige enn hos en ikke-kontrollert 
skattepliktig, alt annet likt. 

Vi fokuserer på kontroller med endringsvedtak som 
går i den skattepliktiges disfavør, det vil si tilfeller hvor 
myndighetsfastsatt alminnelig inntekt er høyere enn 
den skattepliktiges egenfastsetting. Forskjellen mellom 
myndighetsfastsettingen og egenfastsettingen må være 
på minst 1 000 kroner for at vi skal definere den som en 
kontroll med endringsvedtak.

I tabell 2 presenterer vi statistikk for egenfastsatt 
alminnelig inntekt, endringsvedtak og andre nøkkelvariabler 
for inntektsåret 2014. Gjennomsnittlig egenfastsatt 
alminnelig inntekt er lav, om lag 180 000 kroner, mens 
medianinntekten til den skattepliktige er noe lavere, om 
lag 130 000 kroner. Det lave inntektsnivået skyldes dels 
at arbeidsinnvandrerne i gjennomsnitt har lavere lønn enn 
ordinære norske arbeidstakere og dels at en relativt stor 
andel av denne gruppen er sesongarbeidere. 

Land/Region Antall unike skattepliktige Prosent

Sverige 35 832 30,5

Nordiske land utenom Sverige 6 211 5,3

Vest-Europa, USA, Canada og Oseania 9 886 8,4

Polen 31 786 27,1

Litauen 13 067 11,1

Bulgaria og Romania 2 659 2,3

Rest Øst-Europa 8 094 6,9

Sør-Europa 1 381 1,2

Andre land 8 429 7,2

Totalt 117 345 100,0



Tid

Egenfastsatt 
alminnelig 
inntekt

Tidspunkt for 
kontroll (t)

t-3 t-2 t-1 t+4t+3t+2t+1t-4

Seleksjonsproblem 2: 
Mangel på felles trend

Seleksjonsproblem 1:
Uobserverte, individuelle forskjeller

Tiltaksgruppe

Sammenlikningsgruppe

Seleksjonsproblem 3:
Negativt inntektssjokk
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I løpet av den analyserte perioden hadde 37 prosent 
av utvalget minst én kontroll med endringsvedtak, mens 
tilsvarende tall for 2014 er fire prosent. Blant disse var 
størrelsen på endringsvedtaket i gjennomsnitt 51 540 kr. 

Fra tabell 2 ser vi også at om lag halvparten av 
arbeidsinnvandrerne som først immigrerte på D-nummer har 
fått fødselsnummer i løpet av perioden 2009-2014, se også 
Løyland og Sjøstedt (2016). Disse innvandrerne har dermed 
endret sin status fra midlertidig til permanent bosatt i Norge 
i løpet av perioden.

Korrupsjon og skattemoral
Kan det være slik at arbeidsinnvandrere etterlever ulikt 
avhengig av opprinnelsesland og kjennetegn ved dette, 
som for eksempel grad av skattemoral? Transparency 
Internationals korrupsjonsindeks for offentlig sektor (KI) 
bygger på subjektive vurderinger av eksperter hentet fra 
16 verdensomfattende spørreundersøkelser og publiseres 
årlig, se https://www.transparency.org/news/feature/
corruption_perceptions_index_2016 for flere detaljer.  

I likhet med for eksempel Barth, Lin, Lin og Song (2009) 
og DeBacker, Heim og Tran (2015) benytter vi denne 
korrupsjonsindeksen som mål på skattemoralen i et land. Vi 
antar med andre ord at kultur for korrupsjon har sammenheng 
med kultur for dårlig skattemoral, jf. Barth m.fl. (2009). Høy 
grad av korrupsjon reduserer tilliten til offentlig sektor og 
dermed viljen til å finansiere denne over skatteseddelen. KI 
er en indeks som løper fra 0-100 der høyeste score indikerer 
høy grad av korrupsjon. Av tabell 2 ser vi at gjennomsnittlig 
KI-score er cirka 30, noe som tilsvarer scoren for Frankrike. 
Median KI-score er på 39, som tilsvarer nivået i Polen.

Inntektsfall i kontrollåret 

I figur 1 viser vi utviklingen i egenfastsatt alminnelig inntekt 
for skattepliktige som hadde kontroll med endringsvedtak i 
inntektsårene 2010, 2011, 2012 og 2013. Disse representerer 
tiltaksgruppen i våre analyser, mens skattepliktige som ikke 
er kontrollert, eller som er kontrollert uten endringsvedtak, 
utgjør sammenligningsgruppen.

Vi observerer en regelmessighet i hvert av de fire 
inntektsårene i figur 1. Vi ser at skattepliktige som 
kontrolleres med endringsvedtak har en tydelig nedgang i 
alminnelig inntekt i det året de kontrolleres. Nedgangen er 
svakere eller sterkere avhengig av den generelle utviklingen i 
inntekt, representert ved utviklingen i egenfastsatt alminnelig 
inntekt i sammenligningsgruppen. I år med negativ eller 
svak generell inntektsutvikling (2010 og 2013) forsterkes 
inntektsfallet blant de skattepliktige i tiltaksgruppen. 
Den samme regelmessigheten ser også ut til å gjøre seg 
gjeldende i Mazzolini m.fl. (2017), som studerer skattemessig 
etterlevelse blant selvstendig næringsdrivende i Italia.

Det observerte inntektsfallet skyldes sannsynligvis 
de målrettede uttrekkene til kontroll, og kan gi opphav 
til problemer ved måling av etterlevelseseffekter av 
kontroller. Vi skal diskutere dette og andre potensielle 
seleksjonsproblemer i neste avsnitt.

Seleksjon ved målrettede kontroller

For å kunne identifisere sikre sammenhenger mellom 
kontroller på den ene siden og endring i etterlevelse på den 
andre, vil vi som hovedregel foretrekke data fra tilfeldige 
kontroller. Skatteetatens kontroller er som nevnt målrettede, 
og våre analyser er basert på data fra disse kontrollene. 
Målrettede kontroller gir opphav til seleksjonsproblemer. 
For å unngå skjeve resultater må de statistiske metodene 
vi bruker ta hensyn til disse problemene. Vi kontrollerer for 
tre ulike seleksjonsproblemer, som alle kan tenkes å påvirke 
vårt mål på skattemessig etterlevelse. Disse tre er illustrert 
i figur 2.

Det første seleksjonsproblemet kaller vi uobserverte, 
individuelle forskjeller. Dette går ut på at tiltaksgruppen 
og sammenligningsgruppen kan være systematisk 
forskjellige etter uobserverte individkjennetegn, og disse 
forskjellene kan variere med målvariabelen egenfastsatt 
alminnelig inntekt. Dette framgår av figur 2 ved at 
tiltaksgruppen gjennomgående har høyere inntektsnivå enn 
sammenligningsgruppen. I analysene utnytter vi at vi følger 
de skattepliktige over flere år (paneldata) og tar hensyn til 
slike uobserverte systematiske forskjeller mellom tiltaks- og 
sammenligningsgruppen.

Variabler Gjennomsnitt/Prosent Standardavvik Median

Egenfastsatt alminnelig inntekt i kroner 183 432 205 555 132 368

Andel skattepliktige med minst ett endringsvedtak 2009-2014 37 %

Andel skattepliktige med endringsvedtak i 2014 4 %

Endringsvedtak i kroner, gitt endringsvedtak i 2014 51 540 44 424 35 763

Andel innvandrere med fødselsnummer 48 %

Korrupsjonsindeks. 0-100 der 100 er høyest grad av korrupsjon. 30,4 17,0 39,0

Tabell 2. Beskrivende statistikk for nøkkelvariabler, 2014. N=106 807.

Figur 1. Utvikling i egenfastsatt alminnelig inntekt for tiltaks- og sammenligningsgruppen.

Figur 2. Seleksjonsproblemer ved målrettede kontroller.
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Det andre seleksjonsproblemet kaller vi mangel på felles 
trend. Det skyldes at tiltaksgruppen kan ha en systematisk 
annen trend på målvariabelen enn sammenligningsgruppen. 
I figur 2 er dette illustrert ved at inntektsutviklingen i 
perioden før kontroll er mer positiv i tiltaksgruppen enn 
i sammenligningsgruppen. Hvis vi ikke kontrollerer for 
ulikheter i trend, vil vi enten kunne overvurdere eller 
undervurdere effekten av kontrollen avhengig av om trenden 
er henholdsvis sterkere eller svakere i tiltaksgruppen enn i 
sammenligningsgruppen.

Det tredje seleksjonsproblemet kaller vi negativt 
inntektssjokk og skyldes at inntektsåret hvor de 
skattepliktige blir kontrollert har et unormalt negativt avvik 
fra de skattepliktiges øvrige inntektsår, jf. også figur 1. 
Inntektssjokket kan for eksempel knytte seg til føring av et 
fradrag som skattepliktig ikke har krav på, og som korrigeres 
ved kontroll. Vi må imidlertid være forsiktige med å tilskrive 
økningen i skattepliktiges alminnelige inntekt i påfølgende 
år som en etterlevelseseffekt av kontrollen. Dersom for 
eksempel den skattepliktige førte fradraget i kontrollåret 
på grunn av midlertidige økonomiske problemer, så kan det 
tenkes at den skattepliktige ikke ville ha ført tilsvarende 
fradrag i påfølgende år, uavhengig av kontroll eller ikke. 
En må altså skille mellom endringer i skattemessig atferd 
som skyldes kontrollen, og atferdsendringer som skyldes 
andre forhold. Vi løser dette problemet med ikke å la det 
negative inntektssjokket ha betydning for etterlevelsesmålet 
vi benytter, se Løyland og Øvrum (2017) for detaljer. Den 
beregnede etterlevelseseffekten av kontrollen vil dermed 
utgjøre et konservativt anslag på etterlevelseseffekten.

Skattemeldingskontroller har positiv 
etterlevelseseffekt

Resultatene fra analysene tyder på at kontroller med 
endringsvedtak har positiv effekt på skattemessig etter-
levelse blant arbeidsinnvandrere. Resultatene oppsummeres 
i tabell 3. For det første ser vi at effekten første år etter 
kontroll med endringsvedtak er positiv. Alt annet likt øker 
skattepliktig sin egenfastsatte alminnelige inntekt med 17 
000 kroner året etter en kontroll med endringsvedtak, for 
eksempel ved å redusere antall fradragskrav. Dette tilsvarer 
en økning på 9-10 prosent, som er noe høyere enn resultatet 
i Kleven m.fl. (2011). Det er imidlertid rimelig å anta at det 
er større risiko for feil hos arbeidsinnvandrere enn hos 
skattepliktige for øvrig, blant annet som følge av språklige 
problemer.

Vi har, som det går fram av tabellen, også beregnet 
varigheten på etterlevelseseffekten. Siden perioden 
vi studerer begrenser seg til 2009-2014, er det også 

begrenset hvor mange år vi kan teste varigheten av den 
positive etterlevelseseffekten. Vi ser at effekten avtar noe i 
årene etter kontrollen. Men i det fjerde året etter kontrollen 
ligger egenfastsatt alminnelig inntekt fremdeles 12 000 
kroner høyere enn den ville ha gjort uten kontrollen. At 
etterlevelseseffekten holder seg godt i årene etter kontroll 
er noe vi også kjenner fra andre studier, blant annet Advani 
m.fl. (2015).

Etterlevelseseffekten varierer med graden av 
skattemoral i den skattepliktiges opprinnelsesland. Vi 
måler altså skattemoral ved hjelp av korrupsjonsindeksen 
til Transparency International (KI). KI varierer som nevnt 
fra 0 til 100 og for hvert poeng vi beveger oss nærmere 
100, så reduseres etterlevelseseffekten med 450 kroner. 
Det betyr at etterlevelseseffekten av kontroll er null eller 
negativ for skattepliktige fra land med KI som er 70 eller 
høyere. Resultatene tyder altså på store variasjoner i 
etterlevelseseffekter etter grad av korrupsjon i offentlig 
sektor i den skattepliktiges opprinnelsesland. 

Analyse av etterlevelse som del av 
kunnskapsarbeidet

Vi har i denne artikkelen vist at skattemeldingskontroller gir 
bedre etterlevelse blant arbeidsinnvandrere. Dette er positivt. 
Kunnskapsbehovet er imidlertid fortsatt stort når det gjelder 
etterlevelseseffekter av både kontroll og Skatteetatens 
øvrige virkemidler. Hva er effekten av kontroll blant ulike  
grupper av skattepliktige, og på ulike kontrollområder? 
Hva er etterlevelseseffekten av kontroll sammenlignet med 
forebyggende tiltak, og sammenlignet med sanksjoner som 

Tid etter kontroll Effekt i NOK

Kontrolleffekt første året 17 000

Kontrolleffekt andre år 16 000

Kontrolleffekt tredje år 15 000

Kontrolleffekt fjerde år 12 000

Endring i kontrolleffekt ved ett poengs 
økning i korrupsjonsindeks

-450

Tabell 3. Estimerte kontrolleffekter. Endring i egenfastsatt alminnelig inntekt 
etter kontroll med endringsvedtak.
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tilleggsskatt? Og hvilket virkemiddel er mest ressurseffektivt 
i ulike situasjoner?

En del av denne kunnskapen kan bygges gjennom 
analyser som denne, hvor vi benytter allerede tilgjengelige 
data og korrigerer for utvalgsskjevheter forbundet med 
Skatteetatens virkemiddelbruk. Men dersom Skatteetaten 
i framtiden skal styres på effekter av virkemidlene framfor 
aktiviteter på virkemidlene (Finansdepartementet, 2016), 

så må kunnskapsbygging i større grad integreres som 
del av vår løpende produksjon. Gjennom godt planlagte 
felteksperimenter kan vi variere virkemiddelbruken for 
skattepliktige i ellers like situasjoner, registrere ressurs-
bruken og måle aktuelle etterlevelseseffekter i etterkant. 
Slik systematisk kunnskapsbygging kan på sikt gjøre det 
mulig å bygge prediktive modeller som prioriterer aktiviteter 
utfra forventet etterlevelseseffekt, og ikke sannsynligheten 
for å finne feil og mangler hos skattepliktige, som i dag.


