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Sannsynlighetsberegninger 
– et nyttig kontrollverktøy

Hva skal til for å kunne si noe generelt om en virksomhets 
drift ut fra noen stikkprøvekontroller? Hvordan kan en 
bruke stikkprøver til å si om virksomheten systematisk 
unndrar omsetning eller gjør andre type feil? Hvor mange 
må til, og hvor sikre kan vi være på slutningene vi trekker? 
Sannsynlighetsteori kan gi svar på disse spørsmålene. 
Kontrollmiljøet i Skatteetaten har nylig høstet gode 
erfaringer med å bruke sannsynlighetsberegninger basert 
på stikkprøvekontroller i enkelte avdekkingssaker. I denne 
artikkelen går vi inn i disse sakene. Vi viser hva slike 
beregninger kan gi, og hva som skal til for å bruke dette som 
et verktøy i kontrollarbeidet.

Det siste året har statistiske sannsynlighetsberegninger 
vært brukt i to kontrollsaker i Skatteetaten. Sakene gjelder 
virksomheter i forskjellige bransjer og skattekontorets 
vedtak gjelder forskjellige områder, men utfordringene 
saksbehandlerne møter ligner likevel. Kontrollressursene er 
begrensede. En har ofte ikke mulighet til å kontrollere alt. 
I tillegg holder det ikke å påvise at virksomheten har gjort 
feil. Skattekontoret skal i vedtak og skjønnsfastsettelser 
også anslå hva som er riktig, altså hva virksomheten skulle 
ha rapportert. 

Kan vi bruke kontroller av enkelte dager eller tilfeller til 
å si noe generelt om virksomhetens drift? Og dersom vi 
finner avvik ved slike stikkprøver, kan vi si at virksomheten 
systematisk unndrar eller gjør feil? Og hvordan kan vi bruke 
det vi finner som grunnlag for skjønnsberegning? Dette var 
aktuelle spørsmål i begge sakene. 

Den første saken handler om et privat foretak som drev 
utstrakt innleie av konsulenter. I foretakets regnskap ble 
konsulentene behandlet som selvstendig næringsdrivende. 
Ved å kontrollere noen av dem fant skattekontoret at flere 
burde vært behandlet som lønnstakere. Kan vi overføre 
kunnskapen om disse til andre ikke-kontrollerte konsulenter? 

Den andre saken har vært i flere rettsinstanser. I et 
holdingselskap med flere tilknyttede restauranter, fant 
Skatteetatens kontrollører at en betydelig høyere andel 
av omsetningen skjedde kontant på dager ved kontroll 
enn det restaurantene vanligvis rapporterte. Kan vi bruke 
dette som indikasjon på at restaurantene systematisk har 
underrapportert kontantandelen? 

Denne artikkelen viser hvordan vi har brukt 
sannsynlighetsberegninger til å argumentere for at virksom-    
hetene ikke har fulgt regelverket og til å bygge skjønn i 
disse sakene. For å kunne bruke denne typen argumenter 
er det helt nødvendig å trekke tilfeller til stikkprøvekontroll 
tilfeldig. Det betyr at alle aktuelle tilfeller, enten det er Anne May Melsom

personer, dager, bilag eller annet, må ha lik sjanse for å 
bli valgt.  Dette er en forutsetning for å overføre kunnskap 
fra stikkprøvekontrollene til slutninger om virksomhetens 
praksis og til grunnlag for skjønn. 

Lønnstakere eller selvstendig 
næringsdrivende?

I den første saken handlet skattekontorets vedtak om en 
gruppe på 400 konsulenter. I perioden for bokettersyn hadde 
foretaket behandlet disse som selvstendig næringsdrivende 
og ikke betalt arbeidsgiveravgift for dem. Skattekontoret 
undersøkte kontrakter og arbeidsforhold nærmere for et 
lite utvalg av konsulentene og fant at mange av dem burde 
vært behandlet som lønnstakere. Saksbehandlerne så blant 
annet på om konsulentene utførte arbeid for egen regning 
og risiko, om de hadde ansvarsforsikring, om foretaket 
kunne instruere konsulentene i utøvelse av virksomheten 
sin, og om konsulentene var lignet for næringsinntekt fra 

andre oppdragsgivere. Basert på disse funnene og andre 
kontrollhandlinger konkluderte Skatteetaten med at mye av 
foretakets utbetalinger til selvstendig næringsdrivende burde 
omklassifiseres til lønn, at fordelingen mellom lønnstakere og 
næringsdrivende måtte fastsettes ved skjønn, og at det var 
riktig å endre beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift. 
Skatteetatens krav var på omtrent 16 millioner kroner i økt 
arbeidsgiveravgift for hele perioden.

Motparten klaget på avgjørelsen og hevdet at en ikke 
kan overføre kunnskap fra de få kontrollerte konsulentene, 
men må foreta en konkret vurdering av hver enkelt konsulent 
som har påtatt seg oppdrag. Ved hjelp av enkle statistiske 
sannsynlighetsberegninger kunne skattekontoret tilbakevise 
motpartens påstand.

Av de konsulentene skattekontoret kontrollerte var 
11 trukket tilfeldig. Det er dem vi baserer beregningene 
på. Av praktiske hensyn ble konsulentene trukket fra en 
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undergruppe som bestod av enkeltpersonforetak og 
leverandører som tilhører Skatt Øst, og som har mottatt 
honorar på over 20 000 kroner, totalt 112 konsulenter. Blant 
disse kontrollerte skattekontoret hver tiende konsulent 
på en liste sortert etter organisasjonsnummer. Siden de 
kontrollerte konsulentene er trukket tilfeldig, kan vi bruke 
sannsynlighetsteori til å trekke slutninger for hele gruppa 
de er trukket fra. Dette gjelder selv om antallet kontrollerte 
konsulenter er lavt.

Blant de 11 kontrollerte konsulentene fant skattekontoret 
at tre kunne ansees som helt eller delvis næringsdrivende, 
mens åtte burde vært klassifisert som lønnstakere.
To spørsmål er sentrale i beregningene vi har gjort:

• Hva er sannsynligheten for at alle resterende 
konsulenter som ikke er kontrollert, kan betegnes 
som selvstendig næringsdrivende?

• Basert på utvalget, hva er det beste anslaget på 
andelen lønnstakere i populasjonen, og hvor sikre 
kan vi være på dette anslaget?

Finnes det flere lønnstakere? 
Vi beregnet først sannsynligheten for at det ikke var noen flere 
lønnstakere. Med andre ord; kan det tenkes at det kun finnes 
åtte lønnstakere i hele gruppa, mens resten er selvstendig 
næringsdrivende? Hva er i så fall sannsynligheten for å finne 
alle åtte lønnstakere med 11 tilfeldige kontroller? 
Beregningene bygger på følgende forutsetninger:

• Andelen lønnstakere utgjør 8/112 = 7 prosent

• Andelen næringsdrivende utgjør 104/112 = 93 
prosent

Sannsynligheten for å finne én lønnstaker med én tilfeldig 
kontroll i en slik fordeling tilsvarer andelen lønnstakere, altså 
7 prosent.

Den første personen vi trekker har i så fall sannsynligheten 
8/112 for å være lønnstaker. Dersom en trekker en ny person 
er det bare 111 personer igjen, og sannsynligheten for å 
trekke ut en ny lønnstaker vil være avhengig av resultatet 
fra den første kontrollen. Dersom vi trekker en lønnstaker 
ved første kontroll vil sannsynligheten for at kontrollert 
konsulent nummer to også er en lønnstaker være 7/111. 
Sannsynligheten for å finne to lønnstakere ved to tilfeldige 

kontroller får vi ved å gange disse andelene med hverandre: 
8/112*7/111 = 56/12432 = 0,004.

Sannsynligheten er altså omtrent 5 promille, eller 5 av 
1000. Dette følger av den såkalte multiplikasjonsregelen 
for uavhengige begivenheter, en generell regel i 
sannsynlighetsteori.

Sannsynligheten for at de åtte første kontrollerte 
konsulentene er lønnstakere og de tre siste er nærings-
drivende beregnes slik:

8/112 * 7/111 * 6/110 * 5/109 * 4/108 * 3/107 * 
2/106 * 1/105 * 104/104 * 103/103 * 102/102

For å beregne sannsynligheten for å finne åtte lønnstakere 
og tre næringsdrivende i utvalget uten krav til rekkefølge 
(gitt at det ikke er flere lønnstakere i populasjonen), har vi 
brukt sannsynlighetsfordelingen til en binomisk variabel.  
Vi kan bruke denne sannsynlighetsfordelingen fordi de 
11 kontrollene ligner en binomisk forsøksrekke og fordi en 
liten andel av de aktuelle konsulentene er kontrollert. En 
binomisk forsøksrekke består av flere delforsøk med kun to 
interessante utfall, som i dette tilfellet var næringsdrivende 
eller lønnstaker. Sannsynlighetene for et bestemt utfall skal 
være den samme i alle delforsøk og delforsøkene skal være 
statistisk uavhengig av hverandre (Løvås 2010:158-167).

Formelen for en binomisk sannsynlighetsfordeling gir 
i vårt tilfelle resultatet 0,00000009. Dette tilsvarer en 
sannsynlighet på 9 av 100 millioner. Det er med andre ord 
svært lite sannsynlig at kontrollørene helt tilfeldig skulle 
trekke ut de åtte eneste lønnstakerne til kontroll. Vi kan 
regne med at det finnes flere personer som bør klassifiseres 
som lønnstakere i den aktuelle gruppa på 112 personer.

Hvor stor er andelen lønnstakere?
Basert på utvalget vi har kontrollert kan vi også anslå andelen 
lønnstakere i gruppa de er trukket fra. Andelen lønnstakere 
i utvalget er 8/11, altså 0,73, det vil si 73 prosent. Vi kan ta 
utgangspunkt i dette som et anslag på andelen i hele gruppa, 
men det er stor usikkerhet knyttet til dette anslaget fordi 
det kontrollerte utvalget er lite. Hadde vi trukket 11 andre 
konsulenter til kontroll ville resultatet kanskje blitt svært 
annerledes. 

Ved hjelp av konfidensintervaller kan vi tallfeste denne 
usikkerheten. Det er vanlig å beregne et 95 prosent 

konfidensintervall som vil si at en med 95 prosent sikkerhet 
kan gå ut i fra at den reelle andelen ligger innenfor nedre 
og øvre grense av dette intervallet. I dette tilfellet er nedre 
grense 0,39. Det betyr at vi med 95 prosent sikkerhet kan gå 
ut i fra at den reelle andelen lønnstakere i populasjonen er 
minst 39 prosent. 

I skattesaker er det tilstrekkelig å fastslå faktum med 
alminnelig sannsynlighetsovervekt, det vil si med mer enn 
50 prosent. Hvis vi stiller lavere krav til sikkerhetsmarginene 
og er tilfreds med et anslag som er 75 prosent sikkert, får 
vi en nedre grense for konfidensintervallet på 0,51. Figur 1 
viser konfidensintervaller fra 75 til 95 prosent og tilhørende 
grenser.

Med 75 prosent sikkerhet kan vi gå ut ifra at den reelle 
andelen lønnstakere i populasjonen ligger mellom 0,51 og 
0,88. Tilsvarende er sannsynligheten for å ta feil 25 prosent, 
altså at den reelle andelen enten er lavere enn 0,51 eller 
høyere enn 0,88.

Hvordan ble beregningene brukt?
Basert på de 11 tilfeldige kontrollene kunne skattekontoret 
tilbakevise motpartens argumenter. Vi kunne slå fast at 
det var svært lite sannsynlig, tilnærmet umulig, at alle de 
andre konsulentene kunne betegnes som selvstendig 
næringsdrivende. Det beste anslaget på den reelle andelen 
lønnstakere ut fra de 11 kontrollene var 73 prosent, men 
anslaget var usikkert. Vi kunne med 75 prosent sikkerhet 
likevel regne med at den reelle andelen lønnstakere var på 
minst 0,51 det vil si 51 prosent. Ved å velge et 75 prosent 

konfidensintervall ga skattekontoret god margin med tanke 
på krav om sannsynlighetsovervekt.

Resultatet fra slike beregninger kan bare overføres 
til de 112 konsulentene i Skatt Øst som stikkprøvene var 
trukket fra. En måtte derfor vurdere om det var grunn til å 
tro at fordelingen mellom lønnstakere og næringsdrivende 
var annerledes for konsulenter som tilhørte andre regioner 
eller med omsetning under 20 000 kroner, og ta hensyn 
til dette. Foretaket opplyste på forespørsel at innholdet i 
konsulentenes tjenester og ansvar var uavhengig av hvor i 
landet konsulentene opererte.  

Med støtte i disse beregningene la Skatteetaten til 
grunn at halvparten av konsulentene er lønnstakere, og 
brukte motpartens svar til å argumentere for at fordelingen 
sannsynligvis er omtrent den samme i andre regioner. 

Saken endte med at foretaket trakk klagen og aksepterte 
skattekontorets vedtak. Foretaket forpliktet seg også til å 
justere egen praksis og legge til grunn Skatteetatens norm 
ved klassifisering av lønnstakere og næringsdrivende. 

Er bokførte kontantandeler riktige?
Det ble ingen rettssak i saken om konsulentene, 
men det er god grunn til å tro at argumenter basert 
på sannsynlighetsteori også ville ha stått seg i 
retten. I Skatteetatens sak mot et holdingselskap i 
serveringsbransjen ble rapportert kontantomsetning og 
sannsynlighetsberegninger rundt dette et viktig tema, også i 
retten. Det aktuelle holdingselskapet har mange tilknyttede 

Figur 1. Øvre og nedre grense for konfidensintervallet etter grad av sikkerhet
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restauranter. På kontrolldager fant Skatteetaten at en svært 
høy andel av omsetningen skjedde kontant sammenlignet 
med hva restaurantene vanligvis rapporterte. Skatteetaten 
brukte dette som indikasjon på at restaurantene systematisk 
underrapporterte kontantomsetning. Motparten viste 
derimot til at kontantandelen varierer mye, kom med 
eksempler på andre dager uten kontroll med høy bokført 
kontantandel, og mente at Skatteetaten tilfeldigvis kunne 
ha truffet på slike dager. Ved hjelp av sannsynlighetsteori 
kunne skattekontoret også i dette tilfellet tilbakevise 
motpartens påstand.

Figur 2 viser bokførte kontantandeler ved én av 
restaurantene i perioden 1.1.2001-31.12.2005. I denne 
restauranten har Skatteetaten hatt fire kontrolldager og 
kontantandelen alle disse fire dagene var over 40 prosent. 
I følge selskapets bokføring har kun ni prosent av dagene 
i perioden så høy kontantandel. Sannsynligheten for 
tilfeldigvis å treffe slike dager med fire kontroller utgjør 
0,00065; altså 6,5 til 100 000. Med andre ord er det svært 
lite sannsynlig at de bokførte kontantandelene er korrekte.

Kontantomsetningen på kontrolldager kan også brukes 
til å få et anslag på den reelle kontantandelen i restauranten. 
Den enkleste måten å gjøre dette på er å ta utgangspunkt i 
den gjennomsnittlige andelen på kontrolldager og trekke et 
konfidensintervall rundt dette anslaget på samme måte som 
i beregningene av andelen lønnstakere. 

I retten ble kontrolldager og sannsynlighetsberegninger 
et viktig poeng for å underbygge at unndragelser har 
forekommet, og at bokførte kontantandeler ikke kunne være 

riktige. For å fastslå omfanget av unndragelsene i saken 
var kontantandelene et moment blant flere, men viktig for å 
underbygge rimeligheten av skjønnet.  

Eksemplene over viser helt enkle former for 
sannsynlighetsberegninger. Da saken var i retten engasjerte 
Skatteetaten en statistiker til å gjøre mer avanserte 
analyser. Han fikk opplysninger fra alle restaurantene, så på 
bokførte kontantandeler, kontantandeler ved kontroll og filer 
fra kassaapparatet, og brukte dette som grunnlag for mer 
avanserte økonometriske analyser og statistiske modeller. 
Ved hjelp av slike modeller kan en beregne daglige anslag 
for kontantandel i kontrollperioden og samtidig ta høyde for 
systematiske forskjeller mellom restaurantene, variasjon 
i kontantandel gjennom året, i tillegg til andre tidseffekter 
og forklaringsfaktorer. Disse modellene støttet opp om 
Skatteetatens beregninger. 

Skatteetaten fikk stort sett medhold i saken. I dommen 
slår retten fast at skjønnet er forsvarlig og bygger på en 
hensiktsmessig og akseptabel metode. Retten bemerker 
at skjønnet i prinsippet kunne vært mer avansert ved å 
gjennomføre økonometrisk modellering og analyse i stedet 
for enklere gjennomsnittvurderinger, men at avanserte 
modeller ikke kan representere minstestandarden for 
akseptabel og forsvarlig metode. Med andre ord: i slike saker 
kommer en langt med enkle gjennomsnittsberegninger. 
Samtidig anerkjenner retten også verdien av mer komplekse 
statistiske modeller. Dommen er anket.

Større utvalg gir mindre usikkerhet
I begge sakene vi har beskrevet var antall kontrollerte 
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Figur 3. Konfidensintervaller etter størrelse på utvalget 

tilfeller lavt. Selv om vi likevel rimelig sikkert kan slå 
fast at systematiske feil eller avvik skjer, får vi brede 
konfidensintervall og et usikkert anslag på omfanget av 
feilen. Med et større utvalg ville vi fått et mer presist anslag. 
Figur 3 illustrerer dette. I saken om konsulentene viser den 
hva et 95 prosent og et 75 prosent konfidensintervall ville 
vært dersom antallet kontrollerte konsulenter hadde vært 
opp til fem ganger så stort og forholdet mellom lønnstakere 
og næringsdrivende hadde vært det samme. Med et dobbelt 
så stort utvalg ville vi hatt 22 kontrollerte konsulenter der 
16 var lønnstakere. Tilsvarende ville vi hatt 33 kontrollerte 
konsulenter og 24 lønnstakere i et tre ganger så stort utvalg 
osv.

Ved å gjennomføre flere stikkprøvekontroller får en 
sikrere estimater. Figur 3 viser at det er særlig mye å vinne på 
å øke antallet kontroller dersom dette tallet i utgangspunktet 
er veldig lavt. Å øke antallet kontrollerte konsulenter fra 11 til 
22 gir klart lavere usikkerhet. Gevinsten er ikke like stor ved 
å øke fra 44 til 55.

Hvordan bruker vi dette videre?
Hensikten med denne artikkelen har vært å vise hvordan 
statistiske sannsynlighetsberegninger kan brukes som 
kontrollstøtte. En helt grunnleggende forutsetning for å bruke 
denne typen argumenter er at kontrollobjektene er trukket 
tilfeldig. At kontrollene er trukket tilfeldig innebærer som 
nevnt at alle objektene i en gruppe har samme sannsynlighet 
for å bli kontrollert, og at utvelgelsen har skjedd på en slik 
måte at sjansen for at ett tilfelle kontrolleres er uavhengig av 
om bestemte andre er trukket til kontroll.

Med flere kontroller får en et sikrere anslag på omfanget 
av feil og et bedre grunnlag for å utarbeide skjønn, men 
dette er selvsagt en avveining mot ressursene en har til å 
kontrollere. Det er i alle tilfeller bedre å gjennomføre noen 
tilfeldige stikkprøvekontroller enn ingen, og spesielt mye å 
vinne på å gjøre ekstra kontroller når antallet kontroller er 
særlig lavt.

Det er også en fordel om en har mulighet til å trekke 
stikkprøvekontroller fra hele gruppen av enheter en ønsker 
å si noe om, men dette er ikke alltid praktisk mulig. I slike 
tilfeller kan en gjerne definere en undergruppe av kandidater 
som er aktuelle for kontroll og trekke blant disse, men da 
kan en kun overføre kunnskap fra kontrollene til denne 
undergruppen. Brukt riktig har denne metodikken et stort 
potensiale for slagkraftige argumenter både når det gjelder 
å påvise avvik og underbygge skjønn.

Figur 2. Bokførte kontantandeler i perioden 1.1.2001-31.12.2005


