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✽ Skattene skal betales til rett tid
✽ Folkeregisteret skal ha høy kvalitet
✽ Brukerne skal få god service

Skatteetatens visjon:
✽ Et samfunn der alle vil gjøre opp for seg
Skatteetatens verdier:
✽ Profesjonelle
✽ Imøtekommende
✽ Nytenkende

Strategier 2010-2015
Åpenhet

I forkant

Brukervennlig offentlig sektor

Kvalitetskultur

Kompetansemiljø

På nett med Norge
Skatteetaten har fått nye
nettsider. Målet er å gjøre det
lettere å finne, forstå og få til på
skatteetaten.no. Vi skal bort fra
å skrive om forskrifter og regelverk, og over til å gi deg den
informasjonen du trenger for
å kunne gjøre ting riktig.
Lanseringen av nye nettsider
kom i 2012, og ga startskuddet
for arbeidet med å forenkle og
forbedre all informasjon på
skatteetaten.no.
Skatteetaten er opptatt av
å gi alle brukere god service, og
brukerne våre har ulike behov.
Noen trenger enkel informasjon
på nett, andre trenger aktiv
bistand. Vårt arbeid på dette
området kommer til syne på
mange måter; egne servicesenter
for utenlandske arbeidstakere
som hadde nesten 120 000
besøkende i 2012, skattehjelpen
som bisto 1234 personer med å få
ryddet opp i skattesaker som de
selv ikke har vært i stand til

å ordne opp i. Mange ringer oss,
andre besøker oss på skattekontorene. Noen spør oss på
Facebook, andre følger oss på
Twitter. De aller fleste av våre
brukere ordner med både
selvangivelse, skatteoppgjør og
skattekort uten å måtte be oss
om hjelp i det hele tatt. De finner
det de trenger på nett og bruker
våre elektroniske tjenester.
På utsiden blir skatt enklere
og enklere for folk flest, på
innsiden er det litt annerledes.
Utviklingen av systemer og
tjenester som gjør det enklere for
skattytere, personer og næringsliv krever store ressurser. Skatteetaten får stadig større oppgavemengde og sakene blir stadig
mer komplekse.
Vi møter utfordringer knyttet
til digitalisering, elektronisk
handel, økt kompleksitet
i selskapsstrukturer og
globalisering med flyt av personer,
kapital, varer og tjenester over

Skattedirektør
Svein Kristensen

landegrensene. Skatteetatens
arbeid har endret seg drastisk
gjennom mange år. Vi har jobbet
målrettet med organisasjon,
teknologi og kompetanse gjennom
flere år for å oppnå gode resultater
og tilpasse oss fremtidens behov.
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skatteetaten i 2012
God utvikling
Skatteetaten gjennomfører viktige oppgaver som
er med på å videreutvikle det norske samfunnet.
I 2012 ble fellesskapet tilført 917,1 milliarder kroner
gjennom det arbeidet etaten har utført. Dette er en
økning på 9,9 prosent sammenlignet med året før.
I tillegg er virksomheten en ledende offentlig sektor
når det gjelder digital kommunikasjon med brukerne,
som er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram.
Flere foretrekker å bruke etatens elektroniske
tjenester. Nye skatteetaten.no er et ledd i arbeidet
med å gjøre skattyterne mer selvhjulpne og utvikle
fremtidens service. Tilbakemeldingene på nettsiden har vært gode, og det jobbes med å gjøre den
enda mer brukervennlig.
Erfaringer fra eget og andre lands arbeid for
å øke etterlevelsen viser at forebyggende arbeid er
viktig. De aller fleste skattytere ønsker å gjøre opp
for seg. God informasjon og veiledning, i tillegg til
samarbeid med dem som leverer inn tredjepartsopplysninger, er avgjørende for at rett skatt skal bli
fastsatt til rett tid.
I 2012 fikk Skatteetaten inn 58 millioner grunnlagsdata. I 2006 var det tilsvarende tallet 49
millioner. Takket være langsiktig arbeid med
å hente inn disse dataene er det slik at de fleste
lønnstakere og pensjonister kunne sjekke at
opplysningene i selvangivelsen var riktige og
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Service
fullstendige og akseptere det ligningsforslaget
etaten sendte dem.
For å kunne arbeide i forkant er det også viktig at
man både kjenner og forstår omgivelsene. Skatteforskningen har ofte handlet om de økonomiske
virkningene av skatt, men i arbeidet for bedre
etterlevelse er det avgjørende med kunnskap om
hvorfor noen velger å unndra, mens andre ikke gjør
det. Med utgangspunkt i slik kunnskap kan etaten
tilpasse sine virkemidler og jobbe proaktivt. Derfor
etablerte etaten i 2012 et forskningssamarbeid med
Norges Handelshøyskole (NHH). I tillegg er Skatteetatens eget analysemiljø blitt styrket.

Rettssikkerhet, kvalitet og likebehandling
står høyt på etatens dagsorden, og det er
gjennomført en rekke tiltak for å opprettholde
dette.
Like saker skal behandlels likt og skattyterne skal få god service. En brukerundersøkelse rettet mot lønnstakere og pensjonister,
som ble utført i 2012, viser at brukerne er
fornøyde med Skatteetatens service.
Samtidig har det blitt satt i gang tiltak for
å måle hvorvidt etaten treffer brukerne på
riktig måte. Et nytt loggsystem gjør det mulig
å vurdere etatens kanaler i sammenheng, og
måle om veiledningen gir ønsket effekt.
Skatteetatens telefontjeneste fikk færre
henvendelser i 2012 enn i 2011. Dette kan ha
en sammenheng med at flere får svar på sine
spørsmål på skatteetaten.no. Svartiden på
telefon gikk noe opp, men brukerne kan velge
å bli ringt tilbake.
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Ny skatteetaten.no – finne, forstå og få til
Skatteetaten fikk tilbakemelding fra bruker
om at det kan være vanskelig å finne fram på
nettsidene. Derfor har skatteetaten.no fått
nytt utseende, ny navigasjon og ny design.
Flere av veiledningstekstene ble lagt opp
som en løype, der man guides skritt for skritt
gjennom prosessen. Et av eksemplene er de
nye sidene for dem som planlegger å gifte seg.
Der blir man ledet gjennom hvilke skjemaer
man må fylle ut. I tillegg er det jobbet med
å gjøre språket enkelt og tydelig å forstå.
Sidene er utformet til å fungere på alle
plattformer, også små skjermer.

Flere leverte selvangivelsen på nett

Flere fikk tidlig skatteoppgjør

Nytt forskningssamarbeid

I alt 790 000 lønnstakere og pensjonister hadde
levert selvangivelsen på nett da fristen for
levering gikk ut ved midnatt 30. april 2012.
Om lag 300 000 av disse leverte uten endringer.
Rundt 250 000 hadde levert på papir da fristen
gikk ut i slutten av april. Når det gjelder
næringsdrivende leverte 236 000 selvangivelsen
elektronisk innen fristen 31. mai.
2.750.000 skattytere benyttet seg av
leveringsfritaktet. Det tilsvarer 67,1 prosent
av alle lønnstakere og pensjonister.

I 2012 fikk over 2, 9 millioner lønnstakere og
pensjonister oppgjøret sitt i juni. Det er 140 000
flere enn i 2011. I tillegg ble ordningen med
løpende skatteoppgjør utvidet.
Fra siste uken i juli var det ukentlige oppgjørspuljer frem til siste oppgjør i oktober.
Det betyr at skattyterne fikk skatteoppgjøret
så snart selvangivelsen var ferdig behandlet
i perioden mellom juli og oktober.
Dette året ble også personlige næringsdrivende med i ordningen med løpende oppgjør.
Tidligere har disse måtte vente til oktober.
I 2012 fikk nesten 192 000, som vil si halvparten
av alle personlig næringsdrivende, oppgjøret sitt
i juli.

I 2012 åpnet to nye skatteforskningssentre ved
Universitetet i Oslo (UIO) og ved Norges
Handelshøyskole (NHH). De nye sentrene skal
blant annet forske på temaer som skatteunndragelser og hva som påvirker skattyteres
etterlevelse av lover og regler. I tillegg til det
faglige, bidro Skatteetaten med 15 millioner
kroner til senteret ved NHH. Forskningssentrene er en del av en ny og langsiktig satsing
på å bygge opp sterke fagmiljøer innen norsk og
internasjonal skatteforskning, og etatens
langsiktige satsning på å bygge flerfaglige
forskningsmiljøer rundt skatt og etterlevelse.

Prøveordning for elektronisk skattekort
I desember 2012 kunne enkelte arbeidsgivere
med lønnssystemer hente ut skattekortet
elektronisk. Arbeidsgiver slipper dermed
manuell håndtering av skattekort og skattyter
slipper å levere det. 2013 er et frivillig
overgangsår, men i 2014 skal alle over på den
nye ordningen.
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Nye møteplasser
Skatteetaten skal være der folk er – også når
det gjelder rekruttering. I juni 2012 ble det
lansert en egen side på det karriereorienterte,
sosiale nettverket LinkedIn, som i dag har
nærmere 700 000 medlemmer fra Norge. Fordi
hver LinkedIn-profil er en CV, vet LinkedIn
mye om sine medlemmers bakgrunn,
utdanning og arbeidserfaring. Dette drar
Skatteetaten nytte av ved at det øker muligheten
til å treffe de riktige kandidatene med de
riktige annonsene og stillingene.
Ved siden av rekruttering, er image- og
omdømmebygging viktige formål med å være
til stede på LinkedIn. Kanalen bidrar til å
synliggjøre Skatteetaten som en attraktiv
arbeidsgiver og en moderne, fremtidsrettet etat
– i tråd med etatens verdier og strategier.
Skatteetaten er i tillegg aktiv i andre sosiale
medier som Twitter og Facebook. Siden
oppstarten i desember 2011 til desember 2012,
fikk Facebook-siden Skatten min 5500
tilhengere, og i løpet av 2012 ble over 3000
spørsmål besvart. I selvangivelsesperioden
kom det over 400 spørsmål i løpet av en dag.
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Europa til Oslo
I juli samlet 46 representanter for de europeiske
skattemyndighetene seg til IOTAs generalforsamling i Oslo. Den norske skattedirektøren
var president i året 2011/2012, og tradisjonen
tro holdes den årlige generalforsamlingen
i presidentens hjemland. Hovedtema for
samlingen i 2012 var hvordan skatteadministrasjonene kan jobbe i forkant og være
proaktive.

Om IOTA: The Intra – European Organisation
of Tax Administrations (IOTA) er en organisasjon
for europeiske skattemyndigheter som tilbyr
medlemslandene et forum for å diskutere
praktiske spørsmål og hvordan de best kan
forvalte oppgavene.

INTERNASJONALT SAMARBEID: I juli ble IOTAs årlige generalforsamling holdt i Oslo.
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Forsterket dialog med store selskaper
Skatteetaten har hatt suksess med forpliktende
samarbeid, og prøver nå ut en ny arbeidsmetode
– såkalt Forsterket dialog – med store konsern
for å bedre etterlevelsen av skatte- og avgiftsregelverket.
Med denne arbeidsmetoden dreies ressursene
fra bokettersyn og kontroll i ettertid mot
veiledning og forebygging gjennom dialog med
selskapene i forkant av pliktige innleveringer
til Skatteetaten. Dialogen med selskapene er
særlig knyttet opp mot regelverksavklaringer
og bedriftenes egen internkontroll. OECD
anbefaler medlemslandene å vurdere å ta
i bruk forsterket dialog i arbeidet for økt
etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene.
Bakgrunnen er at OECD ser at tradisjonelle
bokettersyn og kontrollmekanismer alene ikke
bidrar til et tilfredsstillende etterlevelsesnivå.
Seks store konsern fra ulike bransjer deltar
i den frivillige forsterkede dialogen med
Skatteetaten.
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Servicekontor for utenlandske arbeidstakere

Samarbeid mot svart økonomi

119 343 utenlandske arbeidstakere fikk hjelp
på servicekontorene for utenlandske arbeidstakere i Oslo, Stavanger og Kirkenes i løpet
av året. Det er 965 flere personer enn i 2011.
Servicekontorene drives i samarbeid med
utlendingsmyndighetene, politiet og arbeidstilsynet og gir utenlandske arbeidstakere rask
og koordinert behandling. I 2012 avdekket
servicekontorene en rekke forsøk på å få tildelt
D-nummer ved hjelp av falske identitetspapirer.

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) består
av Kommunesektorens organisasjon (KS),
Landsorganisasjonen (LO), Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO), Hovedorganisasjonen
for universitets- og høyskoleutdannede (Unio),
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS )
og Skatteetaten. Aktiviteten er høy, og i 2012
har alliansen hatt spesielt fokus mot målgruppene forbrukere og ungdom.
Kampanjen, Handle hvitt, som startet
i november 2011, fortsatte gjennom hele 2012.
Målinger viser at den er sett av minst
21 prosent av befolkningen. Hovedfokus har
vært å kommunisere med forbrukere som er
i kjøpsmodus. Innlevering av oppgjørsblankett
for private arbeidsgivere, har økt med
35 prosent i perioden 1. november 2011 til
1. oktober 2012, sammenlignet med samme
periode et år tilbake i tid.

Flere falske identiteter
Er du utenlandsk arbeidstaker, må du ha
D-nummer for å få skattekort. Alle som skal ha
D-nummer må selv møte opp på skattekontoret
og vise gyldig legitimasjon i en ID-kontroll.
Fra 1. februar 2012 kan ID-kontroll kun utføres
på 41 utvalgte skattekontorer. Disse kontorene
har spesiell kompetanse og nødvendig spesialutstyr for å gjennomføre kontrollene. Over
130.000 identitetsdokumenter ble kontrollert
i 2012, og det har blitt avdekket flere falske
identiteter.
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Skatteparadiser og skatteamnesti

Fastsetting og likebehandling

I løpet av 2012 tok 115 nye personer kontakt
med Skatteetaten for å fortelle at de har
formue og inntekter i utlandet som de ikke har
oppgitt til beskatning.
Ordningen med frivillig retting, såkalt
skatteamnesti, innebærer at personer som har
penger i utlandet som det ikke er betalt skatt
av tidligere, slipper å betale tilleggsskatt på
opptil 60 prosent hvis de frivillig og på eget
initiativ tar kontakt med Skatteetaten. Selv
om man kan få skatteamnesti på denne måten,
må man likevel betale inntekts- og formuesskatt på de beløpene som er unndratt, i tillegg
til renter.
I 2012 ble det gjort vedtak om skatteamnesti
til 124 personer.
Som en del av arbeidet mot at slike formuer
blir skjult i skatteparadiser har etaten et
landsomfattende kompetansenettverk som
sørger for både kunnskapsoppbygging, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Norge har
inngått avtaler om informasjonsutveksling med
35 land. Skatteetaten kan gjennom avtalene få
opplysninger fra utenlandske myndigheter.

Resultatene av fastsettingsarbeidet viser at
etaten i stor grad nådde sine mål for 2012 og
samlet proveny var 917,1 milliarder kroner. Flere
benytter seg blant annet av leveringsfritaket og
leverer selvangivelsen elektronisk og dermed kan
ressursbruken dreie seg mer mot kontroll av
personlig næringsdrivende og selskaper. Samtidig
som den kan spisses mot ulike temaer.

Skatteetaten er opptatt av likebehandling og
har gjort flere tiltak for å få til dette. Et eksempel er arbeidsformen Kontinuerlig forbedring.
Det fører til mer enhetlige rutiner, arbeidsmåter
og kvalitet på tvers av regionene. I 2012 ble det
for første gang utarbeidet en egen kvalitetsmelding for merverdiavgiftområdet, noe som også
fremmer likebehandling.

Nettverkskriminalitet og fiktiv fakturering

startet politietterforskning mot 76 personer.
37 personer har fått fellende dom. Skatte- og
avgiftsunndragelsen skjer ved at det lages en
fiktiv faktura, som skal legitimere en transaksjon
som aldri er gjennomført, eller som er gjennomført, men ikke i den form som fakturaen beskriver
og ikke mellom de personene som fremgår av
fakturaen.
Det ble registrert 321 saker med grovt skattesvik i 2012. Det vil si saker der over en million
kroner er antatt unndratt. Organisert kriminalitet
med flere aktører er avdekket i 57 saker, og i syv
saker er profesjonelle aktører er involvert.
Skattekrimavdelingene har fokus på å stoppe
og begrense denne kriminaliteten ved å prioritere
bakmenn, sikre verdier og samarbeid med politiet.

Nedleggelse av skattekontor
I dag er det mindre behov for å besøke et
skattekontor enn tidligere. Internett og telefon
tar over for det fysiske møtet. Skatteetaten har
gode elektroniske tjenester og dersom noen har
spørsmål får de svar på skatteetaten.no,
på telefon eller Facebook. Som en følge av dette
ble 55 skattekontorer med en til fire ansatte
lagt ned i 2012. Ingen ansatte har blitt sagt
opp. Alle har fått tilbud om stilling på annet
skattekontor.

Innsats mot skattekriminalitet er et viktig
satsningsområde, og det har blitt avdekket
alvorlige forsøk på å undergrave skatte- og
avgiftssystemet.
Eksempler på dette er leverandører som organiserer
svart arbeid og sender ut falske fakturaer for
å kamuflere svarte lønninger og unndra skatt og
merverdiavgift. Skatteetaten har gjennom de siste
tre årene gjennomført et prosjekt for å avdekke
denne type skatte- og avgiftskriminalitet. I 2012
ble det gjennomført over 150 kontroller hvor det
var avdekket svart arbeid for 179 millioner kroner.
Videre ble det i virksomhetene avdekket inntektsunndragelser for 184 millioner kroner, unndragelser
av arbeidsgiveravgift for 343 millioner kroner og
merverdiavgift for 129 millioner kroner. Det er
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Noen nøkkeltall fra Skatteetaten 2012

Selvangivelse
✽ Totalt antall behandlede selvangivelser – 4 720 000
✽ Andel skattytere som brukte leveringsfritak – 67,1 prosent
✽ Lønnstakere og pensjonister – 4 106 000
✽ Personlig næringsdrivende – 373 000
✽ Selskaper – 241 000
✽ Antall skatteoppgjør med utliknet skatt
✽ Lønnstakere og pensjonister – 3 556 000
✽ Personlig næringsdrivende – 373 000
✽ Selskaper – 241 000
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Antall med
tilgodebeløp

Andel av næringsdrivende som
leverte elektronisk – 83,1 prosent

Andel av lønnstakere og pensjonister
som leverte elektronisk – 63,5 prosent

2011

Antall med
restskatt

2012

769 473

Disse nyttet ikke leveringsfritaket.

Antall med
tilgodebeløp og antall
med restskatt

732 443

✽ Totalt utliknet skatt og avgift – 917,1 milliarder kroner
✽ Skatt på inntekt/formue – 353,5 milliarder kroner
✽ Petroleumsskatt – 226,2 milliarder kroner
✽ Trygdeavgift – 103,5 milliarder kroner
✽ Arbeidsgiveravgift – 130,9 milliarder kroner
✽ Merverdiavgift – 101,3 milliarder kroner
✽ Merverdiavgift ved import (innkrevd av Toll- og
avgiftsdirektoratet) – 119, 6 milliarder kroner
✽ Arveavgift – 1,7 milliarder kroner

Elektronisk levering
av selvangivelse

2 890 870

Samlet proveny for 2012 var vel 917,1 milliarder kroner. Denne
summen varierer fra år til år, og skyldes hovedsakelig endringer
utenfor Skatteetatens kontroll. For eksempel utviklingen i
konjunkturene, større endringer i skatte- og avgiftsopplegget eller
endringer i oljeproduksjonen. Samtidig skyldes de gode resultatene
også etatens innsats og effekten av investeringer i nye IT-løsninger.

2 868 186

Skatte- og avgiftsproveny (fastsatt av Skatteetaten)

2011

2012

✽ Utliknet skatt og trygdeavgift
✽ Personlige skattytere – 383,2 milliarder kroner
✽ Selskap – 73,8 milliarder kroner
✽ Oljeselskap – 226,2 milliarder kroner
✽ Tilgode og restskatt for lønnstakere, pensjonister og personlig
næringsdrivende
✽ Antall med tilgodebeløp – 2 890 870
✽ Tilgodebeløp inkludert renter – 35,9 milliarder kroner
✽ Antall med restskatt – 769 473
✽ Restskatt inkludert renter 16,3 milliarder kroner
✽ Forsinkelsesavgift
✽ Antall personlig næringsdrivende – 25 073
		
➡ Forsinkelsesavgift – 63,8 millioner kroner
✽ Antall selskap – 29 672
		
➡ Forsinkelsesavgift – 21,8 millioner kroner
✽ Ikke levert/uriktige opplysninger
✽ Antall personlig næringsdrivende – 6 162
		
➡ Tilleggsskatt – 110 millioner kroner
✽ Antall selskap – 1 373
		
➡ Tilleggskatt 89,9 millioner kroner

Skattekort
I løpet av året har mange behov for å endre skattekort på grunn av
endringer i egen økonomi. Nesten 30 prosent gjorde endringer i løpet
av 2012.
✽ Antall skattekort skrevet ut i desember 2012 – 3,7 millioner
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Folkeregisteret
Ved årsskiftet 2012/2013 var det registrert 5 051 300 bosatte i
Norge, en befolkningstilvekst på 65 405 personer, eller 1,3 prosent.
Innvandrings- overskuddet stod for 72 prosent og fødselsoverskuddet
for 28 prosent av tilveksten.
✽ Antall behandlede flyttemeldinger – 780 466
✽ Antall behandlede navnesaker – 61 090
✽ Bolignummer – 95,4 prosent av alle boliger er registrert med
bolignummer
✽ Avdekket falske, fiktive og manglende flyttemeldinger – 29 734
✽ Andel elektroniske flyttemeldinger – 57, 8 prosent

Elektronisk søknad om
endring av skattekort
57,2 %

Antall elektronisk endrede
skattekort i 2011.

62,6 %

Grunnlagsdata
Opplysninger som arbeidsgivere, banker, offentlige etater og barnehager leverer til Skatteetaten danner grunnlaget for blant annet
selvangivelsen og er utgangspunkt for etatens kontrollarbeid.
✽ Antall behandlede grunnlagsdata – 58 millioner

Merverdiavgift
Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester.
Satsen er generelt 25 prosent. For næringsmidler: 14 prosent, for
kinobilletter og persontransport: 8 prosent.
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Antall elektronisk endrede
skattekort i 2012.

Skatteetaten har
to år på rad
avdekket rekordhøye beløp som
ikke var oppgitt
til beskatning.

✽ Antall avgiftspliktige – 344 440
✽ Fastsatt merverdiavgift – 101, 3 milliarder kroner
✽ Totalt antall oppgaver – 1 608 038
✽ Herav restitusjonsoppgaver – 401 841
✽ Antall klager til klagenemnda – 281
✽ Elektronisk levering
➡ Andel oppgaver som er levert elektronisk – 98,4 prosent

Klager
I alt ble det behandlet vel 88 000 klager innenfor områdene skatt,
merverdiavgift, arveavgift og folkeregistrering i 2012. I tillegg
rettet skattekontorene opp feil i selvangivelsen uten å ha mottatt
klage fra skattyter i nesten 28 000 tilfeller.
Andel klager på ligningen behandlet innen tre måneder etter at
de er mottatt: 86, 9 prosent.
✽ Antall behandlede klager
✽ Folkeregister – 1028
✽ Skatt – totalt 81 537
Behandlet i skatteklagenemnda – 3 507
✽ Behandlet i klagenemnda for merverdiavgift – 281
✽ Arveavgiftsklager – 1812
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Arv og gaver
Fristen for å melde fra om arv er seks måneder etter dødsfall.
Ved gave- eller arveforskudd er fristen én måned etter at gaven
eller arveforskuddet er mottatt.
✽ Antall behandlede saker – 48 406
✽ Arvesaker – 22 785
✽ Gavesaker – 25 621
✽ Fastsatt arveavgift – 1,85 milliarder kroner

Kontrollresultater – rekordhøyt beløp avdekket
Skatteetaten har to år på rad avdekket rekordhøye beløp som ikke
var oppgitt til beskatning. Foreløpige resultater for 2012 viser at
kontroll av 7000 selskaper avdekket nesten 29 milliarder kroner
som ikke var oppgitt til beskatning. Til sammenligning var dette
tallet for 2010 i overkant av seks milliarder kroner.

Anmeldelser til påtalemyndighetene
I 2012 har Skatteetaten totalt anmeldt 854 personer til politidistriktene og ØKOKRIM. Av disse gjelder 479 anmeldelser
manglende oppgaver eller andre forhold.
De resterende 375 anmeldelsene gjelder forhold avdekket
i forbindelse med bokettersyn. I 2011 ble det total anmeldt
756 personer/virksomheter for manglende oppgaver eller andre
forhold. 355 anmeldelser var i forbindelse med bokettersyn.
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Om medarbeiderne i Skatteetaten
✽ Antall ansatte – 6393 (faste og midlertidige)
✽ Antall årsverk – 5903,4
✽ Andel kvinner – 62 prosent
✽ Andel menn – 38 prosent
✽ Andel kvinnelig ledere – 52 prosent
✽ Gjennomsnittsalder – 48,1 år
✽ Ansatte med innvandrerbakgrunn – 5, 2 prosent
✽ Ansatte med nedsatt funksjonsevne – 6,7 prosent

Skatteetatens budsjett
Bevilgning 2012 – 5 185 millioner kroner
✽ Driftsutgifter – 4 458 millioner kroner
✽ Spesielle driftsutgifter – 146 millioner kroner
✽ Større IT-prosjekter, kan overføres – 394 millioner kroner
✽ Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold (kan overføres)
– 96 millioner kroner
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