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Direktør, Regionavdelingen
Skattedirektoratet

Skatteetaten bruker flere virkemidler for å få skattepliktige 
til å etterleve, men flere av artiklene i denne utgaven handler 
hovedsakelig om virkemiddelet kontroll. Det er flere grunner 
til at Skatteetaten driver med kontroll, men forskning gir 
motstridende funn om etterlevelseseffektene av kontroll. Det 
gjør også våre egne studier. Artikkelen ”Etterlevelseseffekter 
av skattemeldingskontroller blant arbeidsinnvandrere” 
illustrerer dette godt. Konklusjonen man kan trekke, er 
at kontroll har effekt på etterlevelsen til visse typer av 
skattepliktige ved visse tilfeller. Skatteetaten trenger å vite 
mer om når kontroll har en effekt, hvor lenge den varer, og om 
det er kontrollen som har effekt eller om det er størrelsen på 
sanksjonen eller straffeskatten som følger av avdekkingen 
av feilene. Artiklene i denne utgaven av Analysenytt viser 
at vi er på vei til å forstå dette bedre. De kanskje viktigste 
effektene av kontroll er at de bidrar til å opprettholde 
tilliten til Skatteetaten og skattesystemet, og at vi lærer 
mer om feilene skattepliktige gjør, slik at vi kan forebygge 
dem. Opprettholde tilliten gjør vi gjennom å vise det store 
flertallet, som betaler den skatten de skal, at de som ikke 
vil etterleve blir kontrollert og sanksjonert. En av artiklene 
viser at kontrollmiljøet i Skatteetaten har høstet gode 
erfaringer med å bruke sannsynlighetsberegninger basert 
på stikkprøvekontroller i kontrollsaker. Det innebærer ingen 
endring i hvordan vi kontrollerer, bare en endring i hvordan 
vi velger ut aktuelle tilfeller, som personer, dager, bilag eller 
annet, til kontroll. Artikkelen Fastsetting av personskatt viser 
at når etatens analysemiljø og andre fagmiljø samarbeider 
over lengre tid og ser virkemidlene våre i sammenheng, så 
gir det veldig gode effekter. I Nye Skatt blir det enda viktigere 
at dette gode samspillet mellom analyse og andre fagmiljø 
fortsetter.
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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 

Foto: Gettyimages
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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



Knut Løyland 

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.
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Personallisteordningen 
– motvirker den svart arbeid? 

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet er høyt prioritert 
innen Skatteetaten. Et av tiltakene mot svart arbeid var 
innføring av personallisteordningen den 1.1.2014. Hensikten 
med ordningen var å få virksomheter som driver svart til å 
endre adferd og innberette flere ansatte, høyere lønnsutgifter 
og omsetning. To år etter innføringen av ordningen 
gjennomførte Skatteetaten analyser der vi ikke ser de 
ønskede endringene  i bransjene som var omfattet. Vi fant 
heller ikke slike etterlevelseseffekter blant virksomheter som 
hadde fått personallistekontroll. Skatteetaten har siden da 
endret utforming og rammer for personallistekontrollene. De 
gjennomføres nå primært i utvidet form eller sammen med 
andre typer kontroller.

Personallister som tiltak mot svart arbeid

Den 1. januar 2014 ble det innført krav om at serverings-
steder, frisører og skjønnhetspleie, bilpleie og bilverksteder, 
skulle føre personallister. En personalliste er en liste over alle 
medarbeidere i virksomheten med informasjon om når den 
enkelte medarbeider har startet og avsluttet arbeidsdagen 
sin. For å sjekke at virksomheter i de aktuelle bransjene 
overholder de nye reglene, gjennomfører Skatteetaten og 
kemnerkontorene personallistekontroller. I 2014 ble det 
gjennomført til sammen 5 000 personallistekontroller i hele 
landet.

Hovedformålet med innføringen av ordningen var å 
motvirke svart arbeid. Svart arbeid innebærer at virksom-
heten unnlater å gi pliktige opplysninger om ansettelses-
forhold, og også om omsetning hvis svart omsetning brukes 
til å lønne ansatte svart. Dersom personallisteordningen 
motvirker svart arbeid, bør virksomheter som driver 
svart endre adferd og registrere flere ansatte og høyere 
omsetning som en følge av det nye regelverket og 
personallistekontroller.

Personallisteordningen ble innført etter inspirasjon 
fra Sverige. I Sverige kom regler om personallister i 
januar 2007 for restauranter og frisører. Samtidig med 
at personallisteordningen ble innført kom også nye krav 
til kassaapparater. I følge en utredning fra det svenske 
Skatteverket førte de nye reglene til økt innberetning av 
lønn særlig i restaurantbransjen, og effekten økte suksessivt 
de to første årene etter innføringen. I Sverige økte 
lønnsinnberetninger i restaurantbransjen med mellom 0,7-
1,2 milliarder kroner noe som tilsvarer 3000-5000 årsverk. 
Tallene bygger på en sammenligning av lønnsinnberetninger 
rett før og rett etter at ordningen ble innført.

Etter to år med den nye ordningen gjennomførte 
Skatteetaten to analyser som kan si noe om hvorvidt 
personallisteordningen motvirker svart arbeid også 

i Norge. Den første er en beskrivende analyse som 
ligner målingene som er gjort i Sverige. I tillegg har vi 
gjennomført en effektmåling av personallistekontrollene 
der vi sammenligner innberetninger blant kontrollerte 
virksomheter med tilsvarende virksomheter som ikke har 
blitt kontrollert. Vi ser lite effekter av ordningen i disse to 
analysene. 

Beskrivende analyse: Ingen endringer i 
bransjene omfattet av ordningen

I den beskrivende analysen følger vi alle norske virksomheter, 
unntatt oljebransjen, i perioden 2002-2015 og ser om 
utviklingen i de bransjene som er omfattet av ordningen 
med personallister har vært annerledes enn utviklingen i de 

øvrige bransjene. Vi følger utviklingen i antall arbeidstakere, 
lønnsinnberetning og omsetning for å se om utviklingen 
etter innføringen av ordningen i 2014 er annerledes enn 
tidligere år. 

Det var forventet at ordningen skulle medføre en økning 
i registrerte arbeidstakere og lønnsutgifter slik tilfellet har 
vært i Sverige, men vi finner ikke tegn til en slik utvikling. 
Figur 1 viser at det gjennomsnittlige antallet arbeidstakere 
per virksomhet har vært relativt stabilt over tid innen alle 
bransjene. Det er ingenting som tyder på at det har vært en 
økning i antall innrapporterte arbeidstakere i virksomheter i 
personallistebransjene fra 2013 til 2014. Det samme gjelder 
for lønnsutgifter.

Foto: Gettyimages
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Vi har også sett på utviklingen i samlet omsetning for 
bransjene som er omfattet av ordningen og sammenlignet 
med andre bransjer. Omsetningen har økt innen alle bransjer 
både fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015. Selv om det er noen 
bransjeforskjeller er det ingenting som tyder på at økningen 
i innrapportert omsetning etter 2013 har vært spesielt sterk 
blant bransjene som omfattes av personallisteordningen.

Personallisteordningen var forventet å gi utslag særlig 
blant små virksomheter, fordi man antar at det er blant små 
virksomheter omfanget av svart arbeid er størst. Figur 2 viser 
gjennomsnittlig antall arbeidstakere i virksomheter med 
under 5 millioner i årlig omsetning. Blant disse virksomhetene 
er det en nedgang i gjennomsnittlig antall arbeidstakere per 
virksomhet over tid innenfor alle bransjene, med unntak av 
frisører hvor gjennomsnittet ligger stabilt rundt 5. 

For servering er det en økning fra 9,7 til 10,2 arbeidstakere 
i gjennomsnitt per virksomhet fra 2013 til 2014. Flere 
arbeidstakere uten tilsvarende økning i antall virksomheter 
betyr at flere virksomheter innen servering rapporterer inn 
flere arbeidstakere i 2014 enn året før. Endringen er ikke 
stor, men gir en knekk på kurven.

Analysene viser en økning i gjennomsnittlig antall 
arbeidstakere og omsetning blant små virksomheter innen 
servering, men viser ikke tilsvarende utvikling for andre 
grupper. I hovedtrekk gir derfor den beskrivende analysen 
ikke grunnlag for å si at personallisteordningen har ført 
til økning i innrapportert antall arbeidstakere, lønn eller 
omsetning, verken for bransjene generelt eller for små 
virksomheter spesielt.

Effektmåling: Ingen etterlevelseseffekter av 
personallistekontrollene

Den andre analysen måler etterlevelseseffekter av 
personallistekontrollene ved å sammenligne virksomheter 
i to grupper. Den eneste forskjellen er at virksomhetene i 
den ene gruppen blir kontrollert, mens virksomhetene i den 
andre gruppen ikke blir det (referansegruppe). Vi sikrer 
dette ved først å definere målgruppen med virksomheter 
som vi ønsker å kontrollere. Deretter trekker vi et tilfeldig 
utvalg fra målgruppen, som får kontroll. Ved å bruke denne 
utplukksmetodikken skal virksomheter trukket til kontroll 
ha like egenskaper og i utgangspunktet utvikle seg på 
samme måte som referansegruppen. Vi kan dermed gå ut 
fra at eventuelle observerte forskjeller skyldes kontrollen. 
Effektmålingene er en del av et samarbeidsprosjekt med 
Statistisk Sentralbyrå.  Utplukksmetodikk og analyser bygger 
på innspill fra forskere ved SSB. Som en del av samarbeidet 
har forskerene fått tilgang til noe av datamaterialet og gjør 
også egne analyser.

Målgruppen består av aktive virksomheter innenfor de 
aktuelle bransjene med forretningsadresse i Oslo, omtrent 
2 500 virksomheter totalt. Det er viktig å prioritere kontroll 
blant virksomheter med høy risiko for svart omsetning 
og redusere risiko for ”bomturer”.  Bomturer betegner 
tilfeller der en planlagt kontroll av ulike årsaker ikke kan 
gjennomføres, for eksempel fordi virksomhetene ikke lenger 
er i drift eller ikke omfattes av personallistereglementet. For 
å kunne kombinere slike prioriteringer med tilfeldig utplukk til 
kontroll ble målgruppen delt i 12 ulike undergrupper. Innenfor 
hver undergruppe er opp til 70 prosent av virksomhetene 
trukket til kontroll. Det er trukket en større andel til kontroll i 

undergrupper med stor risiko for svart arbeid, for eksempel 
dem med stor omsetning i forhold til antall ansatte. Vi tar 
høyde for forskjeller mellom undergrupper i alle analysene. 

En stor utfordring i arbeidet med å definere målgruppen 
for kontroll er å skille mellom tilfeller der rapportering av 
omsetning og ansatte mangler fordi virksomhetene ikke 
lenger er i drift og tilfeller der virksomheten driver svart. Det 
finnes derfor virksomheter som burde vært i målgruppen, 
men som falt utenom. Så er det også en del tilfeller der vi 
ikke gjennomførte kontrollen fordi virksomhetene hadde lagt 
ned driften. I vårt tilfelle ble kontrollene gjennomført for 61 
prosent av de 921 virksomhetene som ble trukket til kontroll. 
En annen utfordring er at mange virksomheter innen de 
relevante bransjene har kort levetid, og det er stor utskiftning 
av ansatte i virksomhetene. Vi foretok derfor uttrekk flere 
ganger for å få med virksomheter som var startet opp i løpet 
av året, og har også gjort analyser som tar høyde for at ikke 
alle virksomheter trukket til kontroll har blitt kontrollert.

Analysene er basert på terminopplysninger fra opptil 
ett år før og ett år etter kontrolldatoen for årene 2013-
2015 og omfatter de fleste av personallistekontrollene som 
ble gjennomført i Oslo i 2014 og første halvdel av 2015. 
Virksomheter som ikke har blitt kontrollert har naturligvis 
ingen kontrolldato, men de har fått tildelt en tilfeldig generert 
kontrolldato slik at vi enkelt kan sammenligne virksomheter 
som er blitt trukket til kontroll med virksomheter i 
referansegruppa. Hvis kontrollene har effekt vil vi se at 
utviklingen i gruppen som er kontrollert er forskjellige fra 
den i referansegruppen i tiden etter kontroll.

Vi har brukt terminopplysninger fordi vi regner med at en 
eventuell atferdsendring som følge av kontroll vil skje rimelig 
raskt etter kontrollen. Vi skulle helst målt virksomhetene 
etter hvor mange ansatte de rapporterer og samlede 
lønnsutgifter per termin, men slike data har vi først tilgang til 
for 2015 da A-meldingen kom. Kun et fåtall av virksomhetene 
i vårt datagrunnlag ble kontrollert i 2015. Vi har derfor brukt 
terminopplysninger for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 
fra lønns- og trekkoppgavene som indikatorer på lønn 
og antall ansatte. For disse utfallene kan vi ikke følge 
virksomhetene utover i 2015 fordi innføring av A-meldingen 
fører til brudd i måten opplysningene rapporteres på. I tillegg til 
arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, ser vi på omsetningen 
virksomhetene rapporterer i meldingsoppgaver og andelen 
som leverer meldingsoppgaver. For meldingsoppgavene kan 
vi følge virksomhetene i alle de seks terminene før og etter 
kontroll uavhengig av når kontrollen ble gjennomført. 

Alle analysene viser at utviklingen er omtrent lik for de 
som har fått kontroll og for referansegruppen. Det vi ser av 
forskjeller er stort sett ikke statistisk signifikante og kan like 
gjerne være et utslag av tilfeldigheter. Effektmålingene gir 
dermed ikke grunnlag for å si at personallistekontrollene 
motvirker svart arbeid. De neste figurene viser utviklingen. 
Figur 3 viser utviklingen i arbeidsgiveravgift per termin, figur 
4 omsetning fra meldingsoppgaver og figur 5 andelen som 
leverer meldingsoppgaver. I figurene er kontrolltidspunktet 
markert med 0 og rød linje. Negative tall (-6 til -1) viser til 
terminer før kontroll, og positive tall (1-6) viser til terminene 
etter kontroll. Virksomheter trukket til kontroll ligger 
gjennomgående litt over referansegruppa for omsetning 
og arbeidsgiveravgift, men heller ikke denne forskjellen er 
statistisk signifikant.

Figur 1. Gjennomsnittlig antall arbeidstakere per virksomhet, etter bransje Figur 2. Gjennomsnittlig antall arbeidstakere per virksomhet etter bransje, under 5 millioner kroner i omsetning



Figur 3 Arbeidsgiveravgift per termin, kontrollert for strata Figur 4 MVA-omsetning 0-5 millioner, kontrollert for strata Figur 5 Andel med levert meldingsoppgave, kontrollert for strata
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Utover å se på etterlevelseseffekter har vi også sett 
spesielt på virksomheter som hadde feil eller mangler 
ved personallistekontroll og som ble ilagt gebyr.  Ved 
oppfølgingskontroll hadde omtrent 2/3 helt eller delvis 
innrettet seg etter regelverket, mens 1/3 ble ilagt gebyr 
også i oppfølgingskontrollen. Personallistekontrollene 
ser dermed ut til å ha god effekt på korrekt føring av 
personallister. De aller fleste virksomheter som får avdekket 
feil ved førstegangskontroll, har rettet opp disse ved 
oppfølgingskontroll.

Hva har vi lært?

Resultater fra analysene tyder ikke på at 
personallisteordningen eller kontrollene motvirker 
svart arbeid. Den beskrivende analysen viser en økning 
i gjennomsnittlig antall arbeidstakere og omsetning 
blant små virksomheter innen servering, men viser ikke 
tilsvarende utvikling for andre grupper. Når vi sammenligner 
kontrollerte virksomheter med referansegruppe ser vi ingen 
tegn til tydelig ulik utvikling. Verken arbeidsgiveravgift, 
forskuddstrekk, omsetning eller andelen som leverer 
meldingsoppgaver, ser ut til å øke i terminene etter kontroll. 
Personallistekontrollene ser likevel ut til å ha god effekt på 
korrekt føring av personallister. De fleste virksomheter som 
får avdekket feil ved førstegangskontroll har rettet opp disse 
ved oppfølgingskontroll. 

Et viktig premiss for at vi skal kunne se effekter av 
kontrollene er at en del av virksomhetene faktisk driver svart. 
Det kan tenkes at vi ville sett større effekter i en mer spisset 
målgruppe der forekomsten av svart arbeid er høyere enn 
blant virksomhetene som er med i dette datagrunnlaget, 
men det er vanskelig å si sikkert basert på de analysene som 
er gjort. 

Datagrunnlaget for effektmålingen er kontroller 
gjennomført i 2014 og i begynnelsen av 2015, altså 
hovedsakelig fra det første året med ordningen der de første 
månedene var unntatt gebyrer. Tanken med analysene har 
imidlertid ikke vært å vurdere om selve gebyret fører til at 
virksomhetene endrer praksis, men snarere å måle effektene 
av hele ordningen. På bakgrunn av analysene kan vi ikke si 
noe om den videre utviklingen i 2015 og 2016, men vi har 
i hvert fall ikke funnet store umiddelbare effekter som ble 
observert i Sverige. 

Våre analyser gir ikke grunnlag for å si at 
personallisteordningen generelt sett har ført til økning 
i innrapportert antall arbeidstakere, lønnsutgifter eller 
omsetning. Det ser heller ikke ut til at personalliste-
kontrollene fører til endringer i rapportert arbeidsgiveravgift 
eller omsetning når vi følger virksomhetene terminene før og 
etter kontroll. Selv om vi ser få tegn til effekter i våre analyser, 
kan vi ikke utelukke at ordningen har hatt effekter på andre 
utfall eller andre måter å måle på.

Hvilke endringer har vi gjort?

Ida Døsen Solberg (SKD), Erik Nilsen (SKØ) og    
Christian Charlsen Pande (Oslo kemnerkontor)

På bakgrunn av analyser og andre erfaringer har 
Skatteetaten gjort endringer i rammer og innretning 
for personallistekontrollene. De gjennomføres nå 
stort sett i forbindelse med undersøkelseskontroller, 
aksjonskontroller i samarbeid med andre etater eller 
som en inngang for å vurdere om det er grunnlag for mer 
omfattende bokettersyn. Fra Skattedirektoratets side 
er det ikke lenger noe krav om å gjennomføre et visst 
antall personallistekontroller. Kontrollmiljøene bestemmer 
selv utplukk og prioriteringer. Personallistekontroll 
gjennomføres nå i mindre skala og er alltid basert på en 
samlet risikovurdering av virksomheten. 

Skatt Øst er i ferd med å videreutvikle kontroll-
metodikken for personallistekontrollene i samarbeid med 
skatteoppkreverne. I utvidede personallistekontroller 
avstemmer kontrollører personallister med A-meldingen 
og avdekker dermed arbeid som det ikke er innrapportert 
lønn for. De henter også inn ytterligere informasjon 
fra blant annet lønnsslipper, husleiekontrakter og 

bankopplysninger. At personallistene finnes og føres er en 
forutsetning for å gjennomføre slike utvidede kontroller. 
De er også en forutsetning for å kunne etterprøve det 
materielle innholdet i regnskap og skattemeldinger.

Selv om personallisteordningen ikke ser ut til å ha ført 
til ønskede endringer i de berørte bransjene, gir de nyttig 
informasjon både til Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og 
Politiet. For bevillingsmyndighetene er det et særlig nyttig 
virkemiddel. Flere brudd på personallistebestemmelsene 
eventuelt sammen med andre brudd, kan føre til at 
virksomheter mister bevillingen eller at virksomhetene 
får fornyet bevilling for en begrenset periode. Ved hjelp 
av personallistekontroller avdekkes også virksomheter 
som bruker uregistrert svart arbeidskraft. For Skatte-
etaten fungerer personallistekontrollene godt som 
samarbeidskontroller med andre etater, og de er et nyttig 
verktøy i kontrollarbeidet. Det foreligger derfor ingen 
planer om å avskaffe ordningen. 
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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. 

Foto: Gettyimages



Audun Solli

30 31Analysenytt 02I2017 Analysenytt 02I2017 

Forskning om etterlevelse og unndragelse

Hva sier forskning om etterlevelse og unndragelse? Hvilke 
virkemidler skaper etterlevelse? I denne artikkelen er de 
viktigste funnene fra to komplementære forskningstradisjoner 
oppsummert. Den ene tradisjonen tar utgangspunkt i 
at skattepliktige sin naturlige adferd er å unndra hvis 
fortjenesten overstiger oppdagelsesrisikoen og straffen. Den 
andre tradisjonen hevder at hvordan skattemyndighetene 
behandler de skattepliktige er den viktigste faktoren for 
enten etterlevelse eller unndragelse.

Forskning om hvilke virkemidler som er effektive er viktig av 
flere grunner. For å skape etterlevelse, bruker Skatteetaten et 
rammeverk basert på OECDs Compliance Risk Management 
modell. En sentral del av dette rammeverket er den såkalte 
etterlevelsespyramiden, som deler skattepliktige inn i fire 
segmenter avhengig av deres holdning til etterlevelse og 
vilje til samarbeid. En intern evaluering viser at det finnes 
for lite kunnskap om denne inndelingen og særlig om hvilke 
virkemidler som er effektive ovenfor de ulike segmentene. 
På bakgrunn av evalueringen skrev jeg en rapport som 
oppsummerer hva forskning sier om hvilke virkemidler som 
skaper etterlevelse.

Den klassiske tradisjonen

Den første tradisjonen kommer fra økonomifaget og er 
godt kjent i Skatteetaten. Den ligger blant annet til grunn 
for Finansdepartementets styringsparameter om opplevd 
oppdagelsesrisiko. Tradisjonen tar utgangspunkt i en 
modell om skattepliktiges adferd. Den ble først presentert 
i artikkelen ”Income Tax Evasion: a Theoretical Analysis” 
i 1972, og handler om hvorfor individuelle skattepliktige 
unndrar skatt. Modellen vil her bli referert til som AS-modellen 
etter forfatterne Allingham og Sandmo. Den handler om 
situasjoner hvor skattepliktige kan velge å unndra: 

Modellen ser for seg skattepliktig i øyeblikket han fyller 
inn sin selvangivelse: hvor mye av sin inntekt skal han 
rapportere og hvor mye skal han unndra? (Sandmo, 
2005:646). (Alle sitater er oversatt fra engelsk av 
artikkelforfatteren.)

Dette er et valg tatt under usikkerhet, i og med at den 
skattepliktige ikke vet hvor mye eller lite informasjon 
skattemyndighetene har. For å forstå og modellere dette 
valget, tar AS-modellen utgangspunkt i rasjonell aktørteori. 
AS-modellen ser for seg en skattepliktig som er interessert i 
å maksimere sin egennytte i form av økonomisk gevinst, men 
som samtidig er lite villig til å ta risiko. 

Modellen antar at skattepliktige ønsker å betale minst 
mulig skatt og i utgangspunktet vil unndra. Valget om 
å unndra eller ikke unndra blir da et ”gamble” eller spill. 
Den skattepliktige vil tjene på unndragelse som ikke blir 
oppdaget, men taper på unndragelse som blir oppdaget og 
straffet. Oppsummert betyr det at: 

Hvis og bare hvis den forventet gevinsten av denne 
gamblingen er positiv, vil alle risikoaverse skattepliktige ta 
sjansen på noe unndragelse. Størrelsen på unndragelse 
avhenger av forventet gevinst og skattepliktiges 
risikopreferanser (Slemrod og Yitzhaki 2002: 1430). 

Nivået på skatteunndragelsen bestemmes av denne 
gamblingen, hvor statens evne til å kreve inn skatter og 
håndheve regelverket står opp mot den skattepliktige sitt 
ønske om ikke å betale skatt. Hvor mye den skattepliktige 
unndrar, blir avgjort av den skattepliktiges holdning til risiko, 
opplevd oppdagelsesrisiko, straffenivået og skattenivået. 

Risiko, oppdagelsesrisiko og kontroll 
Forskningen i denne tradisjonen har fokusert på tre temaer. 
Det første temaet er holdning til risiko. Selv om skattepliktige 
kan tjene på unndragelse, så vil risikoen for å bli tatt på et 
tidspunkt bli viktigere. Holdning til risiko gjør at skattenivået 
har en tvetydig effekt på unndragelse i modellen. Selv om 
høyere skatt øker mulig gevinst, vil lavere disponibel inntekt 
gjøre den rasjonelle skattepliktige mindre villig til å ta sjanser. 
En rik person kan ta seg råd til å risikere mulig straff, mens en 
fattig person ikke vil ta sjansen på å unndra fordi kostnaden 
ved å bli oppdaget vil bli for høy. 

Holdning til risiko er forskjellig hos individuelle 
skattepliktige og selskaper. AS-modellen tar eksplisitt 
utgangspunkt i et individs valg om å rapportere eller ikke 
rapportere, men modellen har også blitt brukt til å forklare 
selskapers unndragelse. Selskaper som er så store at 
administrasjon og eierskap er separert er i utgangspunktet 
mer risikonøytrale. 

Opplevd oppdagelsesrisiko er det andre temaet. 
Opplevd oppdagelsesrisiko er noe annet enn faktisk 
oppdagelsesrisiko. Modellen, og Finansdepartementets 
tildelingsbrev, tilsier at skattepliktige vil unndra mindre 
dersom de tror muligheten for kontroll er høy. Empiriske 
studier viser imidlertid blandede og til dels motstridende 
resultater. 

Effekten av kontroll er det tredje temaet. Det er vanskelig 
å gjøre gode effektstudier, og forskere har kommet fram til 
motstridende funn. Kort oppsummert avhenger effekten av 
type kontroll og hvem som blir kontrollert. Noen kontroller 
fungerer godt, mens andre virker mot sin hensikt. Viktige 
faktorer er om kontrollen avdekker all unndragelse og hvordan 
de skattepliktige responderer på opplevd kontrollfrekvens. 

”For lite” unndragelse
Litteraturen er samstemt i at den største svakheten til AS-
modellen er at den predikerer for mye unndragelse (se for 
eksempel Sandmo, 2005: 649). Spørsmålet er egentlig ikke 
hvorfor skattepliktige unndrar, men hvorfor de etterlever. 
Hadde folk vært rasjonelle, skulle de ha unndratt mye mer, 
gitt den lave risikoen for å bli oppdaget. Som Slemrod og 
Yitzhaki (2002:1431) påpeker, ”folk burde unndra mer enn de 
tilsynelatende gjør”.

Den tillitsbaserte tradisjonen

Tillitsbasert etterlevelse er en samlebetegnelse for en 
forskningstradisjon som hevder at etterlevelse skapes i 
møtet mellom myndighet og befolkning. Denne tradisjonen 
legger vekt på at myndighetenes opptreden i dette møtet er 
viktigere for etterlevelsen enn den skattepliktiges adferd og 
motivasjon. Nøkkelen til etterlevelse ligger i evnen til å skape 
tillit ved å finne den rette balansen mellom sanksjoner og 
service.

Forskningstradisjonen springer ut av litteratur innen 
statsvitenskap, sosiologi og kriminologi som omhandler 
statens maktutøvelse. Makt defineres på tradisjonell måte 
som aktør As evne til å få aktør B til å gjøre noe B ellers ikke 
vil ha gjort. Definert på denne måten, er både en kontroll og et 
brev utøvelse av makt, ettersom Skatteetaten ved kontrollen 
eller brevet kan oppnå at den skattepliktige rapporterer inn 
for eksempel all inntekt. 

Litteraturen skiller mellom ulike former for ”hard” og 
”myk” makt. Skillet handler om myndighetene bruker 
tvang og følger et straffespor eller forsøker å appellere til 
systemets legitimitet ved å overtale. Hard makt er assosiert 
med et samarbeidsklima hvor forholdet mellom myndighet 
og skattepliktig er preget av gjensidig skepsis. Tilsvarende 
er myk makt assosiert med et samarbeidsklima karakterisert 
av service og tillit. 

Etterlevelse kan skapes både ved bruk av hard og myk 
makt. Myk makt skaper frivillig etterlevelse, som igjen er et 
resultat av tillit og skattesystemets legitimitet. Hard makt 
sikrer tvungen etterlevelse. I denne situasjonen stemmer 
AS-modellen; straffenivå, opplevd oppdagelsesrisiko og 
holdning til risiko avgjør nivået på tvungen etterlevelse. 

Forskningen hevder at etterlevelse alltid vil være et 
resultat av både frivillig og tvungen etterlevelse. Utfordringen 
handler om å finne riktig balanse mellom harde og myke 
virkemidler. I Hofmanns et als. (2014: 291) formulering: 
”eksisterende forskning indikerer at tvang og legitimitet bør 
blir brukt samtidig for å øke etterlevelsen.” Forskningen har 
fokusert på hvordan skattemyndighetene kan bruke hard og 
myk makt mest hensiktsmessig, og om hvordan feil bruk av 
hard makt reduserer etterlevelsen. 
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Motvilje og tvungen etterlevelse
Forskningstradisjonen understreker viktigheten av at de 
som etterlever og betaler frivillig tror at myndighetene 
oppdager og straffer gratispassasjer. Straffereaksjoner og 
bruk av hard makt er og bør være en del av myndighetenes 
verktøykasse. Som Murphy påpeker: 

Spørsmålet er ikke om skattemyndighetene skal straffe 
unndragelse, men hvordan skattemyndighetene skal 
straffe for å sikre skatteunndragernes langsiktige frivillige 
etterlevelse (2008: 128, utheving i original).

Selv om sanksjoner er nødvendig, påpeker forskerne 
også hvordan straff brukt på feil måte kan virke mot sin 
hensikt. Overdreven maktbruk skaper motvilje. Hofmann et 
al. (2014: 294) oppsummerer synspunktet: 

Oppfatningen er at skattemyndighetene er ”politi”, ivrige 
etter å ta og straffe skatteunndragere. Skattepliktige 
er på sin side ”kjeltringer”, som er uvillige til å betale 
skatt og som forsøker å gjemme seg fra myndighetene. 
Skattemyndighetenes bruk av tvang avler mistillit og 
mistenksomhet. Dette kan resultere i en ond sirkel hvor 
myndighetene øker sin bruk av tvang og skattepliktige 
unndrar og unngår mer. Økt unndragelse fra skattepliktige 
sin side øker bruken av myndighetenes tvang, og sirkelen 
fortsetter.

Forskningen framhever faren for onde sirkler som 
oppstår ved feil bruk av hard makt. Overdreven maktbruk, 
mangel på tillit og tvungen etterlevelse henger sammen 
og styrker hverandre gjensidig. En slik ond sirkel kan for 
eksempel starte ved at skattemyndighetene oppdager en 
feil og antar at den skyldes et bevisst ønske om å unndra. 
Skattepliktig reagerer på å bli mistenkeliggjort, mister tillit 
og vilje til å samarbeide. Faren er at flere melder seg ut av 
systemet, og nekter å forholde seg til regelverket.

Tillit og frivillig etterlevelse
Hard makt virker mot sin hensikt bare hvis den blir brukt på 
feil måte. Når straffesporet er påkrevd, er det derfor viktig at 
skattemyndighetene opptrer med integritet og rettferdighet 
for å bryte den onde sirkelen beskrevet over. En teori om 
hvordan dette kan gjøres er ”reintegrative shaming” (Murphy, 
2008:116-117).

Som navnet antyder, handler teorien om hvordan 
offentlige myndigheter kommuniserer med en som har 
begått et lovbrudd for å reintegrere vedkommende. Sjansen 

for fremtidig frivillig etterlevelse øker hvis kommunikasjonen 
oppleves som respektfull og med en antakelse fra 
myndighetenes side om at den skattepliktige ønsket å 
etterleve. Blir feilen karakterisert som unndragelse eller 
tyveri uten at det finnes bevis for at det var den skattepliktige 
sin intensjon, tilsier empiriske funn høyere gjentagelse. 

Bruken av hard makt skal med andre ord berede grunnen 
for økt bruk av myk makt. Hvordan kan så myk makt utøves 
for å skape frivillig etterlevelse? Forskningen argumenter 
at hensikten med maktutøvelsen er å bygge tillit, som igjen 
skaper etterlevelse. Tillit er et resultat av et godt serviceklima 
og rettferdig behandling. 

Tillit betyr at den skattepliktige anser samarbeid med 
skattemyndighetene for å være i tråd med egne interesser. 
Feld og Frey (2002) forklarer høy etterlevelse som et 
resultat av en samfunnskontrakt hvor myndighetene viser 
tillit til den skattepliktige. Det innebærer en antagelse om 
at den skattepliktige er ærlig, og at myndigheten lar tvilen 
komme den skattepliktige til gode dersom det oppstår feil. 
Argumentet er at det å bli behandlet med tillit og respekt 
øker den skattepliktiges motivasjon til frivillig etterlevelse. 

En skattepliktig som har tillit gir aktiv støtte til 
skattemyndighetene. I Kirchler et als. (2008:212) definisjon 
av tillit, innebærer tillit oppfatningen av skattemyndighetene 
som en representant for et større samfunnsgode: ”den 
generelle meningen til individer og sosiale grupperinger er 
at skattemyndighetene er velvillige og jobber for samfunnets 
interesser.” Tillit tar lang tid å bygge, og er lett å miste. 
Dersom tillit til skattemyndigheten reduseres, vil alle tiltak 
lett bli oppfattet som mindre legitime.

God service er en av ”tjenestene” skattemyndighetene 
kan tilby skattepliktige for å bygge tillit. De viktigste 
elementene er forenkling, målrettet informasjon til rett 
tid, kurs og samarbeid med næringslivet. Braithwaite 
argumenterer for at god service bare er starten på det som 
skaper en god relasjon mellom myndigheter og skattepliktige. 
Hun understreker viktigheten av myndighetens integritet 
og evnen til ”etiske avgjørelser” i møtet med skattepliktige 
(Braitwaithe 2002b: 264).

Tillit skapes ved at skattemyndighetene opptrer 
rettferdig. Litteraturen skille mellom tre typer rettferdighet: 
fordelingsrettferdighet, prosessuell rettferdighet og 
retributivistisk rettferdighet. Fordelingsrettferdighet 
handler om legitimitet til skattesystemet, som at skatt skal 

betales etter evne og at alle må betale skatt. Prosessuell 
rettferdighet handler om hvordan den skattepliktige 
opplever skattemyndighetenes behandling når det kommer 
en straffereaksjon. Prosessen skal være transparent, og 
det skal være lett å skjønne bakgrunnen for reaksjonen. 
Saksbehandlere skal også være høflige og profesjonelle. 
Retribuvisme handler om at straffen må står i forhold til feilen 
som har blitt begått og ikke bli sett på som en overreaksjon 
fra myndighetenes side. 

Kunnskap bør styre valg av virkemiddel

Kort oppsummert viser forskningen at Skatteetaten trenger 
et bredt virkemiddelapparat, fra sanksjoner til god service. 
Selv om forskningen på langt nær gir alle svar på når ulike 
virkemidler skal brukes, sier den noe viktig om mekanismene 
som skaper eller hindrer etterlevelse. Ved å sikre at 
virkemiddelbruken er fundert på forskningsbasert kunnskap, 
kan Skatteetaten velge relevant virkemiddel ovenfor ulike 
grupper av skattepliktige og type risiko.
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Analyser av skattemeldinger har gitt Skatteetaten mye ny 
kunnskap. Denne artikkelen sammenfatter hva vi vet og 
hvordan vi kan bruke kunnskapen til å gjøre det enkelt for 
skattebetalerne å fastsette riktig skatt.

Fastsetting av personskatt er Skatteetatens største 
produksjonsoppgave. Litt under 5 millioner skattepliktige 
bidrar hvert år med rundt 500 milliarder kroner til fellesskapet. 
Arbeidsoppgavene knyttet til fastsettingen er i Norge delt i 
tre deler:

• Utskriving av skattekort, som anslår hvor mye den 
enkelte skal betale i skatt i løpet av året. 

• En skattemelding, som sier hvor mye skatt den 
enkelte skal betale. 

• Utbetaling av skatt til gode eller innkreving av 
restskatt. 

Norge har et svært velfungerende system for person-
skatt. Befolkningen har tillit til at det offentliges inntekter 
benyttes til å finansiere fellesgoder. Skatteetaten har et godt 
omdømme og skattepliktige har et bevisst forhold til skatt og 
skattemeldingen. 

Skatteetatens analyseteam har jobbet med personskatt 
siden 2010. Det startet med en årlig analyse av poster 
på skattemeldingen (Dalen, 2016). De siste årene har vi 
gjennomført en rekke risikovurderinger, effektmålinger 
og andre typer analyser på området. Denne artikkelen 
forsøker å gi en oversikt over kunnskap vi har fått gjennom 
analysearbeidet og hvordan Skatteetaten kan bruke denne 
kunnskapen til å øke etterlevelsen, effektivisere og sikre 
skatteinntektene til felleskapet.

Skattekort er viktig for kvaliteten på 
fastsettingen

Det er et mål for Skatteetaten at skatten den enkelte 
innbetaler i løpet av året i størst mulig grad skal være lik 
fastsatt skatt på skattemeldingen. På den måten unngår vi 
at den skattepliktige betaler inn for mye skatt, eller at den 
skattepliktige får stor restskatt og mulige betalingsproblemer. 

Våre analyser av skattekort viser at nesten halvparten 
får skatt til gode eller restskatt som er mindre enn 5000 
kroner. Det er et tegn på at skattesatsen på skattekortene 
treffer godt for de fleste skattepliktige (Aas og Knutsen, 
2017). Men skattekortene treffer ikke like godt for grupper 
som har opplevd noe av stor økonomisk betydning i løpet 
av året. Det er særlig noen livsendringer som skiller seg ut. 
For eksempel får de som blir enslige forsørgere ofte høye 
tilgodebeløp. Det samme er tilfellet for de som blir uføre- 
eller alderspensjonister. Pensjonister får ofte lavere inntekt 
og lavere trygdeavgift. Begge delene bidrar til at de skal 
betale mindre skatt. Men skattesatsen reduseres ikke før 
den skattepliktige selv tar initiativ til det, eller ved automatisk 
justering to år etter livsendringen. Dette er et område hvor 
Skatteetaten har mulighet til å bli bedre.

Skatteetaten har utviklet en elektronisk løsning som skal 
gjøre det enklere for den skattepliktige å endre skattekortet 
sitt selv. Før den nye løsningen var det om lag 650 000 
skattepliktige som endret skattekortet. Analysene av hvem 
som endret skattekort viste at mange av de som burde 
endret skattekortet ikke gjorde det. Vi så også at blant de 
som endret, ble skattekortet ofte feil. Vi har ikke undersøkt 
om dette er blitt bedre med den nye selvbetjeningsløsningen 
for endring av skattetrekk. 

Som følge av analysene om endring av skattekort 
har Skatteetaten i større grad forsøkt å tilpasse etatens 
veiledning til de skattepliktiges livssituasjon. Det er blant 
annet gjort med nye veiledningssider på skatteetaten.no 
og lenker fra sidene om Folkeregisteret til artikler om de 
skattemessige konsekvensene av livsendringer.

Kommunikasjon med skattepliktige gir riktig 
skatt

Den viktigste informasjonskanalen er skatteetaten.no, som 
ble besøkt nesten 25 millioner ganger i løpet av 2016. Det 
gjør nettsiden til en av Norges mest besøkte nettsider. To 
andre viktige kanaler er Skatteopplysningen, som svarer 
på spørsmål over telefon, og publikumsveiledning hvor 
skattepliktige møter personlig, som til sammen mottok 
nesten 1,6 millioner henvendelser i 2015.

Av figur 1 går det frem at spørsmål om skattekort 
og skattemelding står for litt under halvparten av 
henvendelsene til publikumsveiledningen og litt mer enn 
halvparten av telefonhenvendelsene. Også på dette 
området ser vi at endringer fra en livssituasjon til en annen 
fører til at skattepliktige har ekstra behov for veiledning og 
informasjon. Endringer i sivilstand, å bli enslig forsørger eller 
å gå av med pensjon er eksempler på livsendringer som gjør 
at skattepliktige tar kontakt med Skatteetaten i større grad.

Forhåndsutfylling er avgjørende for kvaliteten på 
fastsettingen
De fleste opplysningene på skattemeldingen er forhånds-
utfylte. Skatteetaten har i mange år arbeidet for å hente inn 
så mange opplysninger som mulig fra tredjepart slik at de kan 
forhåndsutfylles. Resultatet av dette er at rundt 70 prosent 
av alle skattepliktige får en skattemelding hvor de ikke gjør 
endringer. Vi ser at forhåndsutfylling øker etterlevelsen 
ved at vi gjør det enkelt å handle riktig. I forbindelse med 
forhåndsutfylling av tap og gevinst ved salg av aksjer 
analyserte vi etterlevelsen blant en gruppe skattepliktige 
som vi kan karakteriserer som småsparere (Olsen 2013).

Figur 1. Antall henvendelser fra lønnstakere og pensjonister i 2015 fordelt etter tema
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Tap og gevinst ble forhåndsutfylt for første gang i 2011. 
Resultatene i figur 2 tyder på at dette førte til at andelen som 
gjør ting riktig økte svært mye. Fra denne analysen er det også 
verdt å merke seg at andelen som leverte en skattemelding 
med riktig beløp var omtrent like høy blant skattepliktige 
med tap og skattepliktige med gevinst. Skattepliktige med 
tap skal ha fradrag for tapet og har derfor insentiver til å 
oppgi tap på skattemeldingen. Skattepliktige med gevinst 
skal betale skatt av gevinsten og har derfor ikke de samme 
insentiver til å oppgi gevinst på skattemeldingen. Når begge 
grupper i like stor grad oppgir riktig beløp, kan det tyde på 
at det ikke var bevisste feil som førte til lav etterlevelse før 
forhåndsutfylling.

Resultatene over viser at kvaliteten på forhåndsutfylte 
opplysninger er svært viktig for skattemeldingen. Derfor 
har Analyseteamet startet et prosjekt for å få mer kunnskap 
om kvaliteten og finne tiltak for forbedringer. Analysene vil 
fokusere på oppgavegivers innsending av opplysninger, og 
på skattepliktige sin behandling av disse. I hvor stor grad er 
opplysningspliktige korrekte, og levert til rett tid?

Skattepliktige må selv kontrollere 
skattemeldingen sin

Selv om de fleste kan levere en skattemelding uten endringer, 
er det viktig at alle skattepliktige passer på at opplysningene 
er riktige og at alle opplysninger er kommet med. I 2015 
gikk Skatteetaten ut med at svært mange hadde latt være 
å åpne den tilsendte skattemeldingen. En analyse i ettertid 
viste at de som ikke hadde åpnet skattemeldingen for det 
meste var ungdom og studenter med lav eller ingen inntekt, 

næringsdrivende med en senere frist, og pensjonister som 
stort sett har stabil økonomi. De fleste lønnsmottakere  åpnet 
den tilsendte skattemeldingen (Aas og Andresen, 2015). 
Analysen sier ingenting om hvor mange som kontrollerte om 
opplysningene i skattemeldingen var korrekte, bare at de 
fleste åpnet skattemeldingen.

Skatteetaten vil at alle skal levere elektronisk
Skattepliktige som har behov for å gjøre endringer på den 
forhåndsutfylte skattemeldingen, må levere skattemeldingen 
elektronisk eller på papir. Skatteetaten ønsker at endringer 
leveres elektronisk fordi det sparer mye ressurser hos oss. 
Våre analyser viser at selv om andelen som leverer på papir 
er gått kraftig ned de siste årene, er det fortsatt mange av 
de som leverer på papir som kunne brukt leveringsfritak 
(Andresen og Tangen, 2015).

Fradragspostene er den største feilkilden på 
skattemeldinger
Gjennom utvalg av tilfeldige skattepliktige til kontroll 
har vi lært mye om omfanget av feil på skattemeldinger 
(Thorsager, Olsen og Foss, 2016). Dette gjelder kun feil 
som oppstår som følge av endringer gjort av  skattepliktige, 
ikke feil i forhåndsutfylte opplysninger. Resultatene viser 
at omtrent 5 prosent av alle skattemeldinger inneholder 
en eller flere feil. Den store majoriteten av feil er innenfor 
fradragspostene. Det er feil på omtrent 18 prosent av alle 
fradrag hvor en skattepliktig har endret det forhåndutfylte 
fradraget eller ber om et fradrag som ikke er forhåndsutfylt.  
Ved hjelp av en prediktiv modell velger vi ut skattepliktige 
med størst sannsynlighet for feil til kontroll. Dette har økt 
effektiviteten i kontrollarbeidet og økt avdekket beløp 

(Thorsager, Olsen og Foss 2016). Det totale antallet feil er 
større enn det Skatteetaten kan kontrollere. Skatteetaten 
jobber derfor kontinuerlig med å utvikle virkemidler for å 
redusere omfanget av feil. 

På bakgrunn av dette har Skatteetaten startet et 
prosjekt som ser nærmerer på de forskjellige fradragene i 
skattemeldingen og som blant annet vurderer: 

• Hva er formålet med fradragene? 

• Hvem treffer regelverket, og hvem har rett til å kreve 
fradragene? 

• Fungerer fradragene etter intensjonen? 

• Hvordan er etterlevelsen på fradragene?

Prosjektet har som mål å gi Finansdepartementet et 
bedre beslutningsgrunnlag for forslag til regelendringer i 
skatteforvaltningen. 

Hvilke tiltak er effektive for å øke etterlevelsen?

Effekten av informasjonstiltak
Analyseteamet har gjennomført en rekke effektmålinger 
av tiltak for å øke etterlevelsen, både for skatte-
meldinger og på andre områder. Vi har blant annet målt 
effekten av informasjonsbrev vedrørende utleieforhold. 
Informasjonsbrevet førte til en økning på mellom 10 og 15 
prosentpoeng i andelen skattepliktige som innrapporterte 
inntekter ved utleie (Melsom, Pladsen og Thorsager 2014). 

Vi har i flere sammenhenger eksperimentert med 
forskjellige brevtekster for å se på hvilke typer brev som 
gjør at flest skattepliktige leverer en riktig skattemelding. 
I samarbeid med Norges Handelshøyskole undersøkte 
vi effekten av et brev til skattepliktige hvor vi har mottatt 
indikasjoner på at de har inntekter eller formue i utlandet 
(Gjengedal og Larssen 2014)

Brev som fokuserte på at Skatteetaten har informasjon 
om skattepliktiges inntekt ga størst økning i andelen som 
innrapporterte inntekt fra utlandet. Men også brev som 
appellerte til moral og rettferdighet ga høyere andel enn et 
mer nøytralt informasjonsbrev.

Effekten av kontroll
Hvilken effekt har en kontroll av skattemeldinger på 
skattepliktiges etterlevelse? Svaret på det spørsmålet er 
viktig for å vite hvor høyt vi bør prioritere kontrollarbeid 
og hvordan kontrollarbeid bør innrettes. Analyseteamet 
har undersøkt effekten av likningskontroller blant arbeids-
innvandrere som har kommet til Norge på D-nummer 
(Løyland og Øvrum 2016). Skal du jobbe og oppholde deg i 
Norge i mindre enn 6 måneder, må du ha et D-nummer for å 
bli registrert i Folkeregisteret. 

Analysen finner at etterlevelsen på individnivå, 
målt i skattepliktiges alminnelige inntekt, øker i tre 
år etter kontrollen ble gjennomført og at effekten er 
mindre det fjerde året. De finner også at etterlevelses-
effekten er betinget av landbakgrunn. Skattepliktige med 
bakgrunn fra land som scorer høyt på Transparency 
Internationals korrupsjonsindeks (høy korrupsjonsgrad) 

Figur 3. Andel skattepliktige, i prosent, som innrapporterte inntekt eller formue fordelt på ulike brevFigur 2. Etterlevelse ved gevinst på aksjer før og etter forhåndsutfylling i 2011
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har gjennomgående dårligere etterlevelseseffekter av 
kontroll enn skattepliktige fra land med lav korrupsjonsgrad. 
Videre analyser vil vise om kontroller har en langvarig effekt 
på individnivå også for andre grupper av skattepliktige. 
Langsiktige effekter av kontroll kan blant annet brukes i 
planleggingen av hvordan vi innretter kontrollarbeidet. 

Innkreving av skatt

Skattepliktige som har betalt inn for lite skatt i løpet av året 
får restskatt. Totalt innbetales 94 prosent av all restskatt. 
Det er et svært godt resultat som viser at ordningen med 
forskuddsinnbetaling er til gode både for samfunnet og  de 
skattepliktige. Rundt 85 prosent av all restskatt blir betalt 
til forfall. Krav som ikke er betalt til forfall må Skatteetaten 
kreve inn. For disse kravene har Analyseteamet utarbeidet 
en modell som vurderer sannsynligheten for at skattepliktige 
vil betale restskatten sin. Hvilke innkrevingstiltak som blir satt 
i gang mot den skattepliktige avhenger av sannsynligheten 
for at vedkommende betaler. På den måten sikrer vi effektiv 
innkreving og likebehandling av skattepliktige.

Fremtidens fastsetting – mer dialog og mindre 
kontroll

Skatteetaten har gjennom sitt analysearbeid opparbeidet 
seg mye kunnskap om forskuddssystemet og skattepliktiges 
etterlevelse. Denne kunnskapen har vi brukt til forbedring 
av forskuddssystemet og utvikling av måten Skatteetaten 
jobber på. 

I årene som kommer forventer vi store endringer i 
forskuddssystemet. I takt med at samfunnet digitaliseres, 
vil Skatteetaten få mer informasjon om skattepliktige og 
informasjonen vil komme fortløpende. Det kan vi bruke til 
kontinuerlig dialog med skattepliktige slik at vi i samarbeid 
kan sikre at hver enkelt skattepliktig har riktig skattekort og 
betaler riktig skatt. Analyser av hvilke typer kommunikasjon 
som er effektive ovenfor ulike grupper av skattepliktige er 
ett eksempel på analyser som vil avgjøre om Skatteetaten 
lykkes med dette. 
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