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Frivillig retting og formue i utlandet 

Silje Jenny Undahl

Rapporterer skattepliktige som har fått innvilget frivillig 
retting riktig i årene etter? Selv om vi i denne analysen ikke 
kan konkludere med at de absolutt etterlever, så finner vi 
heller ikke klare tegn på systematisk manglende etterlevelse. 
Vi finner også at skattepliktige som har bedt om frivillig retting 
er mye vanligere enn man kanskje skulle tro. 

Hva er frivillig retting?

Frivillig retting er en ordning som innebærer at skattepliktige 
som har hatt uoppgitt inntekt eller formue og som frivillig 
velger å fortelle Skatteetaten om dette, kan slippe straff. 
Skattepliktige som får innvilget frivillig retting må betale den 
skatten de skylder med renter, men de slipper for eksempel 
tilleggsskatt. En forutsetning for å få innvilget frivillig retting 
er at Skatteetaten ikke allerede er på sporet av de skjulte 
verdiene. Er etaten det, risikerer den skattepliktige å få 
tilleggsskatt, i tillegg til anmeldelse ved alvorlige tilfeller. 

Både det å skjule verdier for beskatning og det å 
etterleve, er aktive valg som den enkelte tar. Ordningen med 
frivillig retting er med andre ord ment for skattepliktige som 
aktivt ønsker å gjøre opp for seg. I denne artikkelen ser vi 
kun på frivillig retting saker som er innvilget i perioden 2007 
-2015 for skjult inntekt eller formue i utlandet. Saker som er 
henlagt eller under arbeid er ikke med i analysen. 

Hvem skjuler penger, hva skjuler de og hvor
De frivillige retterne er bosatt i hele landet men med 
en konsentrasjon rundt de store byene. Rundt 64 
prosent av de som søker om frivillig retting er menn, og 
gjennomsnittsalderen er 65 år. I all hovedsak består frivillig 
retting sakene av bankinnskudd, andre verdipapirer og 
aksjer. 

Skatteetaten får mer informasjon om utenlandske 
finansformuer
Skatteetaten har til nå fått lite grunnlagsdata fra utlandet, 
men i år starter et samarbeid om automatisk utveksling av 
finansiell informasjon mellom 50 land. Neste år inngår nye 
50 land i samarbeidet. Samarbeidet vil gi Skatteetaten en 
bedre oversikt over skattepliktige sin formue i utlandet og 
ofte brukte skatteparadiser som Sveits og Luxembourg 
inngår i samarbeidet, sammen med andre land som vi også 
finner igjen i frivillig retting sakene. 

Figur 1 viser at den største andelen av pengene som 
er rapportert inn gjennom frivillig retting, har vært gjemt i 
typiske skatteparadis, mens en mindre andel har vært gjemt 
i land som Storbritannia, USA og Tyskland. Denne grafen 
er ikke utfyllende. Figuren viser kun fordelingen for de syv 
landene med flest frivillig retting saker, og på grunn av 
anonymitetshensyn har vi i artikkelen utelatt saker hvor det 
er få observasjoner.

På bakgrunn av opplysninger som er rapportert inn, har 
vi også sett på kontantstrømmene til de frivillige retterne for 
å finne ut om denne gruppen flytter pengene hjem til Norge 
eller om pengene blir i utlandet. Vi finner da at 20 prosent 
tar hele eller deler av formuen de har rapportert inn tilbake til 
Norge etter frivillig retting. Det medfører at flertallet beholder 
formuen i utlandet.

Kun de aller rikeste?
En antagelse kan være at de som skjuler formue, først må 
ha noe å skjule og dermed er mer økonomisk ressurssterke 
enn gjennomsnittsnordmannen. Men hvor økonomisk 
ressurssterke er de som ber om frivillig retting?  Tabell 1 viser 
medianverdi på et utvalg økonomiske variabler i perioden 
2001-2015, målt i 2015 priser. 

Medianformuen er formuen til den observasjonen som 
er i midten av fordelingen. I frivillig retting er for eksempel 
gjennomsnittet for nettoformuen betydelig høyere enn 
medianen på 3,9 millioner. Også for inntekt er det stor forskjell 
på median og gjennomsnitt. Dersom vi ser på alminnelig 
inntekt for eksempel, så er medianen 500 000 kroner, mens 

gjennomsnittet er 1,4 millioner.  Det er en merkbar forskjell 
og kommer av at det er noen store inntekter i frivillig retting.   
Disse trekker gjennomsnittet opp, men ikke medianen. I vårt 
tilfelle medfører det at medianen gir et mer representativt 
bilde på hvem den jevne frivillige retter er.

Bolig er også en interessant variabel, fordi den kan 
gi en indikasjon på hvor økonomisk ressurssterk man er. 
Bolig har få vridende effekter som skatteobjekt, og det er 
vanskelig å skjule reell verdi på eiendom. I tabell 1 ser vi 
at medianen for likningsverdi på bolig er 690 000 kroner. 
Dersom likningsverdi er 25 prosent av markedsverdi, så 
representerer det en bolig til en verdi av 2,8 millioner for de 
frivillige retterne. Etterhvert som flere kommuner har innført 
eiendomsskatt, har også likningstallene på bolig fått bedre 
kvalitet. Resultatet endrer seg derimot ikke nevneverdig 
dersom vi kun ser på 2015, hvor likningsverdi på bolig er 600 
000 kroner for de frivillige retterne. Dersom vi sammenligner 
med befolkningen forøvrig var likningsverdi på bolig i 
gjennomsnitt 740 000 kroner i 2015. 

Fra tabell 1 ser vi at de frivillige retterne er økonomisk 
ressurssterke, men den vanlige frivillige retter er kanskje 
vanligere enn man skulle tro. Spørsmålet er om en 
medianinntekt på 500 000 kroner og en median nettoformue 
på 3,9 millioner plasserer den frivillige retteren blant de aller 
rikeste i Norge? For å svare på det, må vi sammenligne med 
formuesfordelingen i Norge forøvrig. 

I figur 2 har hver eneste skattepliktige i Norge fått 
sin egen lille prikk og grafen er basert på cirka fem 

Figur 1. Plassering av formue for de syv største landene i frivillig retting. 

Alminnelig inntekt Alle inntekter Nettoformue Bolig

Median 500 000 700 000 3 900 000 690 000

Tabell 1. Median av økonomiske variabler for frivillige rettere
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millioner observasjoner av bruttoformue fra Skatteetatens 
registerdata for 2015. De skattepliktige er stilt opp etter 
hverandre, fra den med lavest formue til den med høyest, 
langs x-aksen. Y-aksen viser bruttoformuen for hver av 
de skattepliktige i logaritmiske tall. Talltransformasjon til 
logaritme er en vanlig prosedyre for å få frem nyansene i 
tall, i dette tilfellet formuesfordelingen, og gir en forenklet 
fremstilling.  Vi finner her de skattepliktige med lavest 
bruttoformue nederst på Y-aksen og de skattepliktige med 
høyest bruttoformue øverst. Vi ser av figuren at de aller 
fleste har en formue mellom log 10 og log 15. Dette tilsvarer 
henholdsvis cirka 22 000 kroner og 3,6 millioner kroner i 
formue. Medianen for bruttoformue for de frivillige retterne 
er 4,6 millioner, det vil si en million over populasjonen forøvrig.  
For de aller rikeste, topp 1 prosent, går formuen fort rett til 
værs. 

For å finne ut hvor i formuesfordelingen de frivillige 
retterne ligger, bruker vi fordelingen fra hele befolkningen og 
legger deretter over observasjoner fra frivillig retting, rundt 
570 observasjoner. Frivillig retting er her representert ved de 
grønne prikkene. Av denne figuren som viser bruttoformue 
fra Skatteetatens registerdata, ser vi da at det er få frivillige 
rettere i den nederste kvartilen av formuesfordelingen, 
og få observasjoner i den øverste persentilen av 
formuesfordelingen. Fordelingen er høyretung og flertallet 
av observasjonene ligger i den øvre kvartilen.

Basert på Skatteetatens data finner vi dermed, at de 
frivillige retterne er mer økonomisk ressurssterke enn 
gjennomsnittsnordmannen, og de hører til i den øvre 
kvartilen av formuesfordelingen. Likevel finner vi at det er 

stor variasjon i hvem som søker frivillig retting. Det er noen 
saker med store formuer, men en manuell gjennomgang 
viser at den jevne frivillige retter får innvilget en retting på 2 
millioner per år. 

Ved å se på de økonomiske kjennetegnene og formues-
fordelingen finner vi altså i denne analysen at de frivillige 
retterne er mye vanligere enn man kanskje kunne tro. En 
mulig svakhet ved denne analysen er at vi kun har tilgang til 
Skatteetatens registre for å se på formue, og det er mulig at 
de frivillige retterne har formuesobjekter som Skatteetaten 
ikke har data på.

Hvordan får vi flere til å rette frivillig?

Hva betyr disse funnene for Skatteetaten? Vel, det medfører 
at Skatteetaten bør kommunisere at frivillige rettere også 
er personer som har et par hundre tusen på en konto i 
utlandet, en pensjonsinntekt fra Storbritannia eller et hus 
i Spania. Årsaken til at det er viktig å kommunisere dette, 
bygger på det som kalles sosial sammenligningsteori av 
Festinger (1954) som sier at du har lettere for å kopiere 
adferden til folk som ligner deg. Vi ønsker å ta valg som gjør 
at vi ligner på mennesker vi ser opp til, mens vi har lyst til å ta 
valg som skiller oss fra folk vi ser ned på. Skatteetaten kan 
dermed ikke kun fokusere på de aller rikeste når vi snakker 
om formue i utlandet, fordi ikke alle de frivillige retterne vil 
kjenne seg igjen i det. Dette betyr ikke at Skatteetaten skal 
la være å fokusere på skattepliktige i den øverste promillen 
av formuesfordelingen. Det kan være store verdier å hente 
i dette formuessjiktet og denne gruppen dekkes også av 
flere av Skatteetatens strategiske satsinger. Likevel er det 

avgjørende at etaten har en strategi som også er egnet til å 
appellere til den gjennomsnittlige nordmann med en konto, 
inntekt eller eiendom i utlandet og som ønsker å gjøre opp 
for seg ved å betale den skatten de skylder. 

Hva skjer i årene etter vedtak om frivillig 
retting? 

I denne analysen ser vi på de 570 skattepliktige som har fått 
innvilget frivillig retting for skjult inntekt og formue i utlandet 
i perioden 2007 til 2015. Vi har ikke tatt med saker som er 
under behandling eller som av ulike årsaker er henlagt. 

For å vurdere etterlevelse har vi sett på hva de skatte-
pliktige fører opp på utenlandspostene i skattemeldingen 
i årene etter vedtak om frivillig retting. Dersom den 
skattepliktige ikke har oppgitt noe på postene for utland, 
kan det tolkes som at den skattepliktige kan ha flyttet 
verdiene hjem eller at den skattepliktige kan ha manglende 
etterlevelse. For å undersøke hvilket av de to alternativene 
som er riktig, har vi i denne analysen hatt kontorkontroller 
for å undersøke kapitalstrømmer for skattepliktige som ikke 
har oppgitt verdier på utenlandspostene i skattemeldingen. 
Resultatene fra disse kontorkontrollene er de resultatene 
vi er sikrest på. For skattepliktige som har ført opp verdier 
på utenlandspostene i skattemeldingen, har vi brukt 
registerdata for å vurdere etterlevelse. 

Over 80 prosent rapporterer riktig etter frivillig retting
En kontorkontroll betyr her at saksbehandlerne har brukt 
Skatteetatens registre for å følge pengestrømmer gjennom 
tilgjengelige fagsystemer. Oppgaven til saksbehandlerne var 
å undersøke om de skattepliktige fortsatte å oppgi beløpene 
fra frivillig retting, etter vedtak om frivillig retting. 

Saksbehandlerne har vurdert etterlevelse for hvert 
enkelt år og finner da at i det første året etter frivillig 
retting så etterlever rundt 86 prosent av de skattepliktige. 
Blant de 14 prosentene som ikke regnes for å etterleve det 
første året, er det flere som etterlever årene etter. Dette 
kan tyde på at de som har fått innvilget frivillig retting ikke 
bevisst har unndratt skatt det første året. En mulig årsak 
til den manglende etterlevelsen kan være at Skatteetaten 
under saksbehandlingen endrer skattemeldingen for de 
skattepliktige som får innvilget frivillig retting, og det kan i 
den forbindelse ha vært uklart for de skattepliktige at de 
selv hadde ansvar for å endre året etter. Skatteetaten kan 
derfor ha et forbedringspotensial i vår kommunikasjon 
med frivillige rettere om hva deres plikter er, under og etter 
saksbehandling. 

Dersom vi ser på samlet etterlevelse, rapporterer rundt 
83 prosent av de skattepliktige formuen i alle årene etter 
frivillig retting. Det betyr at en skattepliktig som fikk innvilget 
frivillig retting i 2008, har oppgitt formuen i år 2009, i år 
2010, og helt frem til 2015. Dermed synes ordningen med 
frivillig retting å virke etter hensikten. 

Samtidig som en høy andel av de frivillige retterne synes 
å etterleve, har vi også i analysen funnet noen skattepliktige 
hvor vurdering av kapitalstrømmer gir indikasjoner på annen 
unndragelse. Dette betyr at en skattepliktig kan etterleve på 
frivillig retting, men kontrollørene finner andre mistenkelige 
pengespor. I analysen ble det derfor lagt til et nytt nivå på 
skatteunndragelse, som representerer unndragelse som 
ikke er relatert til frivillig retting. Slike mistenkelige spor ble 
funnet i 10 prosent av sakene. Vi fant også en sammenheng 
mellom de som hadde andre mistenkelige pengespor og de 
som ble kategorisert som unndragere på frivillig retting. Blant 
de som unndro på frivillig retting fant vi at rundt 20 prosent 
også hadde annen mistenkelig aktivitet. Denne siste gruppen 
representerer potensielt mer systematiske unndragere som 
kan ha brukt frivillig retting ordningen instrumentelt. 

Utfordringer ved å måle etterlevelse

Det finnes få direkte mål på etterlevelse ved bruk av 
analytiske metoder, og man må derfor i stor grad basere seg 
på indirekte metoder. En analytisk metode kan være å se 
på endringer i beløp på de ulike postene i skattemeldingen. 
Denne metoden er vanskelig å bruke for å vurdere 
etterlevelse i denne analysen fordi dataene ikke er tilrettelagt 
for analyse. Skatteetaten har utfyllende informasjon 
om frivillig retting sakene. Dagens registreringsrutiner 
tilfredsstiller behovene for saksbehandling, men endrede 
registreringsrutiner er nødvendig dersom dataene skal være 
tilrettelagt for analyse. For analyse er det for eksempel viktig 
at saksbehandlere har lik rutine for om de endrer påstand 
eller fastsetting i Skatteetatens registreringssystemer. 
Videre er det nødvendig å få tilrettelagt registreringene av 
hvilke formuesposter som er endret, og hvor mange år de 
skattepliktige har fått innvilget frivillig retting.  Skatteetaten 
har tilgang til all denne informasjonen, men informasjonen 
er kun tilgjengelig i saksdokumenter med streng 
tilgangsstyring. Endrede rutiner for registrering er derfor 
avgjørende for at vi i fremtiden skal kunne gjennomføre 
bedre etterlevelsesanalyser ved bruk av analytiske metoder.

Som følge av disse erfaringene har vi funnet at det er 
svært vanskelig å si noe om etterlevelse kun basert på 
registerdata. Bruk av kontorkontroller er nødvendig for å 
kunne si noe om etterlevelse blant de frivillige retterne. 

Figur 2.  Formuesfordeling i Norge, med frivillig retting.
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Vi finner også at det ikke er tilstrekkelig å undersøke 
kun maskinelt om de skattepliktige har oppgitt noe på 
utenlandspostene i skattemeldingen for å si noe om 
etterlevelse. Blant de skattepliktige som ikke hadde oppgitt 
noe på utenlandspostene, fant vi i de manuelle kontrollene 
at 83 prosent av dem rapporterte riktig.  Det finnes også 
flere svakheter ved metodene som er brukt for å vurdere 
etterlevelse. Blant disse svakhetene kan det nevnes at 
endringer i formue kan skyldes årsaker vi ikke kan se i 
våre systemer. Skattepliktige kan oppgi feil beløp, og vi vet 
ikke om skattepliktige unndrar på en måte som vi ikke kan 
observere gjennom tilgjengelige informasjonskanaler.

Undersøkelse av registerdata tyder på at flertallet 
etterlever
For å vurdere etterlevelse ved bruk av registerdata må vi 
bruke data for flere år, og vi har her brukt den skattepliktiges 
påstand som mål på etterlevelse. Dersom Skatteetaten 
fastsetter en formue som er høyere enn det den skattepliktige 
selv har oppgitt på skattemeldingen, så regnes det her som 
manglende etterlevelse. Vi finner da at kun 3,5 prosent av de 
skattepliktige får en fastsetting som er høyere enn påstand 

i det første året etter vedtak. Denne andelen faller også i 
årene etter vedtak og andelen er redusert til 2,5 prosent i 
år to. Vi ser dermed samme tendens som i kontrollene: det 
er flere som etterlever år to enn i år en, etter vedtak om 
frivillig retting. Dersom vi sammenligner med befolkningen 
forøvrig, finner vi at rundt 0,8 prosent av populasjonen har 
en tilsvarende korrigering på formue. 

Som en indikasjon på etterlevelse har vi også sett på 
hvor stor andel av de frivillige retterne som har en nedgang 
i bruttoformue fra en periode til en annen. Vi finner at 
rundt 12 prosent av de frivillige retterne har en nedgang i 
bruttoformue på mer enn 20 prosent. Denne andelen er mer 
eller mindre lik andelen i befolkningen forøvrig, og vi kan ikke 
se tegn til noen større unaturlige svingninger i bruttoformue 
for de frivillige retterne. 

Hvordan fungerer frivillig retting?
Det er viktig å påpeke at frivillig retting ikke er et 
skatteamnesti. Det er et straffeamnesti. Skattepliktige må 
betale skatt med renter for alle år de får innvilget frivillig 
retting, men de slipper altså straff. I denne artikkelen ser vi 
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indikasjoner på at de aller fleste skattepliktige etterlever i 
alle år etter at de har fått innvilget frivillig retting. Det er gode 
nyheter for etaten. Frivillig retting er et mykt virkemiddel, lik 
veiledning og god service, som etaten har behov for å vite 
effekten av.  Både myke og harde virkemidler som kontroll 
og sanksjoner, må til for at Skatteetaten skal opprettholde 
tillitten til skattesystemet og Skatteetaten i befolkningen 
(Skatteetaten 2017).

For Skatteetaten gir ordningen med frivillig retting 
flere fordeler. Når skattepliktige kommer frivillig, slipper 
Skatteetaten å gå etter disse personene med tunge og dyre 
kontrollvirkemidler. Selv om de aller fleste nordmenn betaler 
riktig skatt, vet vi at noen unndrar og det er ikke sikkert at vi 
ville tatt alle de frivillige retterne gjennom kontroll. Ordningen 
virker dermed kostnadsbesparende for etaten og gjør at vi 
har mer tid og ressurser til å gå aktivt etter de som fortsatt 
skjuler penger. Frivillig retting har også bidratt til en økning i 
64,5 milliarder kroner i ilignet formue og 2,4 milliarder kroner 
i ilignet inntekt (Skatteetaten) i perioden 2007-2017, men det 
er viktig å være klar over at dette kun er endringer i fastsatt 
inntekt og formue etter saksbehandlingen. Økningen i 

inntekter til staten vil totalt sett være høyere, siden de 
frivillige retterne synes å etterleve også i årene etter frivillig 
retting. 
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