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Kan riktig beskatning bygges inn i næringslivets 
prosesser og samfunnets digitale infrastruktur?

Et mulighetsstudie 



Et mulighetsstudie 

Vil gi grunnlag for strategivalg

Enkel og effektiv etterlevelse

Digitalisering på tvers av aktører 

Fokus på: 

• Små og mellomstore virksomheter

• Tradisjonelle næringer, med fokus på risikobransjer

• Tradisjonell verdiskapning og gjennom plattformer/nettverk

Hva handler Digitale økosystem for etterlevelse om?
Påvirkning av økosystemet som er i ferd med å digitaliseres



Initiativet viser sammenhenger som strekker seg utenfor vårt myndighetsområde 
• Hvem skal ta ansvaret for koordinering på tvers?

• Hvilken rolle bør Skatteetaten ta? 

Initiativet forutsetter påvirkning og deltakelse fra markedet
• I hvor stor grad er det realistisk, hensiktsmessig og klokt?

Initiativet kan redusere myndighetenes appetitt på å samle inn mer informasjon
• Forutsetter gjenbruk av potensielt beskyttelsesverdig informasjon på tvers av aktør 

• Synliggjør mekanismer som allerede finnes/er i ferd med å etableres i samfunnet – og som kan gi  

følelse av overvåkning

Initiativet viser at digitalisering og effektivisering bør sees i sammenheng med  

forebygging av økonomisk kriminalitet

• Tradisjonelt har dette vært adskilte diskusjoner

• Regjeringens relevante strategier på disse områdene bør koordineres

Potensielt kontroversielle diskusjoner



Seriøse virksomheters utfordringer

Tap av markedsandeler til kriminelle aktører

• Kunder mangler reelle verktøy

• Feil valg har ingen konsekvenser

Belastning på næringslivet fra det offentlige

• Dokumentasjon av virksomhetens drift

• Rapportering til offentlige myndigheter/offentlige registre

580 000 virksomheter

1 800 000 ansatte

1 600 milliarder i verdiskaping

99% av virksomheter

47% av alle ansatte

44% av verdiskapingen (~700 milliarder)

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

Belastning 80 milliarder Rambøll 2009

Om lag halvparten direkte eller indirekte knyttet til skatt og avgift

A-krim estimerer 12-60 milliarder i unndratt skatt og avgift pr år
Tall fra NHO



«Det er ute i samfunnet etterlevelse skapes og tapes»

Virksomhetens økonomiske aktivitet

Inntreden i 
markedet

Økonomiske 
transaksjoner

Dokumentasjon

Transformasjon

Skatteetatens aktivitet

Digitaliseringstiltak



Målbilde - Konseptskisser



Digitalt økosystem for etterlevelse
Krympet handlingsrom for feil og avvik ved digitalisering på tvers av aktør

Påvirke:

 Alle relevante prosesser i virksomheten

 Dialogen med aktørene rundt virksomheten

 Dialogen mellom aktørene



Digitalisering på tvers av aktør
….krever enda mer samarbeid på tvers av premissgivere

Arbeidsgiver 

organisasjoner

Arbeidstaker 

organisasjoner

Internasjonale 

samarbeidsfora

Bransje 

organisasjoner

Lovgiver Tilsyn



Forebygge 

Informasjon om 

virksomheten 

innhentes av 

myndighetene

Avdekke feil: 

• Mekanismer som sikrer at avvik blir kjent for myndighetene

• Avdekke og agere på manglende konsistens

• Forebygging via kunnskap om myndighetenes innsyn

Nøkkelinformasjon 

tilgjengelig på 

tvers av aktør

Hindre feil: 

• Digitale løsninger som sikrer konsistens på tvers av aktør og 

hindrer avvik

• Løpende oppdatert informasjon fra aktør

• Obligatorisk gjenbruk av data på tvers 

Kontrollere
To prinsipper



Forebygge vs Kontrollere
To prinsipper

Prinsipp 1

Hindre feil - informasjonen blir hos aktørene

Prinsipp 2 

Avdekke feil - informasjonen innhentes fra aktørene

Hindre feil er normalt å foretrekke, men ikke alltid hensiktsmessig. Tilnærmingene må derfor kombineres…

Informasjon om 

virksomheten 

innhentes av 

myndighetene

Nøkkelinformasjon 

tilgjengelig på 

tvers av aktør



Digitalt økosystem for etterlevelse 
Prosesser i virksomheten hvor sammenheng på tvers av aktør er viktig for riktig skatt
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Virksomhetens prosesser i et skatteperspektiv



Kriminelles handlingsrom - flere historier



Digitalt økosystem for etterlevelse
Fra flere historier til ÉN HISTORIE om virksomheten

Ubrutte digitale kjeder 

på tvers av aktør

Obligatorisk 

gjenbruk av 

data

Digitale løsninger som 

sikrer konsistens

Offentlige digitale 

tjenester som bygger 

på hverandre

Seriøse aktører påvirker 

virksomhetens valg

Offentlige digitale 

tjenester integreres i 

digitale løsninger i 

markedet



Brukerreiser
Seriøse aktørers møte med digitalisering på tvers av aktører

Renhold 

Bygg & anlegg

Taxi - "delingsøkonomi"

Restaurant

Eksempler fra
Hvorfor brukerreiser?

• Viser mulighetsrommet 

• Tar ned kjente risikoer

• Bygger på eksisterende løsninger og prosjekter

• Viser sammenhengen mellom etterlevelse og 

forenkling

• Engasjerer

• Bygger kompetanse om sammenhenger

• Danner grunnlag for overordnede modeller og konseptskisser

• Brukerreisene er eksempler og er ikke ment som Skatteetatens forslag 



Informasjon om personer i virksomheten

Informasjon om virksomheten

Omdanning fra økonomisk transaksjon til skatt på arbeidskraft

Omdanning av økonomiske transaksjoner til skatt på omsetning

Digitale økosystem for etterlevelse
Områder hvor det er viktig å etablere ubrutte digitale kjeder på tvers av aktør



Informasjon om virksomheten

Områder hvor det er viktig å etablere ubrutte digitale 
kjeder på tvers av aktør



Ubrutt digital kjede – registrering av virksomhet
Redusere handlingsrom - EN historie om forutsetning for å drive virksomhet

Tredjeparter verifiserer

oppfylte bransjekrav

Fellesregistrering av 

virksomhet med 

bransjekrav

All registrering skjer samlet og koordinert – bred anvendelse i samfunnet 

Inntreden i markedet

• Aktører rundt 

virksomheten 

bidrar til å oppfylle 

bransjekrav



Søknad om registrering - alle opplysninger ett sted for registrering i aktuelle registre! 

1. Oppgir informasjon om ID, roller, kontaktinfo og bransje

2. Mottar veiledning om rettigheter og plikter basert på bransje/type virksomhet

3. Sender søknad 

4. Maskinell risikovurdering 

5. Tildeles organisasjonsnummer som har status inaktivt

App-registrering i to steg:

Renhold AS registreres som virksomhet

1. Søknad med veiledning 2. Oppfylle forutsetninger



App-registrering i to steg:

1. Søknad med veiledning 2. Oppfylle forutsetninger

Oppfylle vilkår for forutsetningene for oppstart

1. Får oversikt over leverandører

2. Velger leverandør i hver kategori

 bank/betalingsformidling

 regnskap

 fakturering

 fakturasentral/aksesspunkt

 lønn 

 «fagsystem renhold»

3. Leverandørene bekrefter til myndighetene

4. Myndighetene bekrefter godkjent 

registrering

5. Organisasjonsnummeret er aktivt

6. Renhold AS er synlig for omverden

Renhold AS registreres som virksomhet



Inngår avtale med formidler, f.eks «Mitt Anbud» 

Annonserer etter arbeidskraft

Renhold AS får oppdrag hos familien Hansen

Renhold AS får oppdrag hos Jarstein kommune

Renhold AS trer inn i markedet



Informasjon om personer i virksomheten

Områder hvor det er viktig å etablere ubrutte digitale 
kjeder på tvers av aktør



Ubrutt digital kjede – person i virksomhet
Redusere handlingsrom - EN historie om forutsetning for å drive virksomhet

Knytte rettigheter 

og plikter og 

assosiasjoner til 

virksomheten

Etablere knytning 

mellom biologisk 

id og formell id

Autentisering på 

arbeidsplass

Utstede ulike ID 

bevis

Sammenhengende norsk id forvaltning – bred anvendelse i samfunnet 



Zaleh kommer til Norge og søker asyl

• Viser pass og tildeles D-nummer 

• Biometri etableres - tas bilde og fingeravtrykk

• Felles biometridatabase sjekkes for å unngå dobbel identitet

• Får status «Unik i Norge» i Folkeregisteret

• Fullfører søknad om asyl og midlertidig arbeidstillatelse

• Mottar asylsøkerkort med nylig tatt bilde

• Innlosjeres på Asylmottak

Zaleh er asylsøker fra Syria og møter opp på Politiets utlendingsenhet



Zaleh trer inn i det norske samfunnet

Zaleh innvilges midlertidig arbeidstillatelse 

Møter på «Nye SUA» for å få papirer og veiledning

• Nasjonalt ID-kort tildeles 

• Tildeles MinID/NeID «on the fly»

• Automatisk standard skattekort 

Oppretter bankkonto – norsk eller utenlandsk

Tar jobbsøkerkurs og begynner å søke etter jobb



Zaleh får jobb hos Renhold AS

Zaleh møter opp hos 

arbeidsgiver og fremviser 

nasjonalt ID-kort

Inger, som arbeidsgiver, 

søker om HMS-kort

Søknad om HMS-kort 

Zaleh signerer søknaden i 

fellesskap med Inger

Standard skattetrekk

Ikke obligatorisk å levere skattetrekksmelding?



Zaleh får modernisert HMS kort

Fysisk versjon

Digital versjon

Digitalt bilde lagret i kortet – basert på etablert biometri + D-nummer



Zaleh på jobb hos familien Hansen - rutine

Zaleh går med HMS-kort synlig

Forutsetninger 

sjekkes i infotjeneste

Ada Hansen varsles 

om Zalehs ankomst

Zaleh vasker hos familien Hansen Zaleh registrer at hun er ferdig 

Zaleh registrer ankomst hos 

familien Hansen i Renhold AS 

sin ansattapp

Ada Hansen varsles 

om Zalehs avreise

Vaskeoppdraget 

lagres i Renhold AS 

sitt oppfølgingssystem



Zaleh på jobb hos Jarstein kommune - rutine

Zaleh går med HMS-kort synlig

Forutsetninger 

sjekkes i infotjeneste

Zaleh vasker i kommunens lokaler

Vaskeoppdraget 

lagres i Renhold AS 

sitt oppfølgingssystem

Zaleh leser av digitalt HMS-kort i 

adgangsslusen og fotograferes

Ankomst lagres i 

kommunens HMS-system

Zaleh leser av digitalt HMS-kort 

når hun er ferdig

Avreise lagres i 

kommunens HMS-system



System-

leverandører

B2B

B2C

Forutsetning for virksomhet
Nødvendige samarbeidspartnere og bidragsytere



Omdanning fra økonomisk 

transaksjon til skatt på arbeidskraft

Områder hvor det er viktig å etablere ubrutte digitale 
kjeder på tvers av aktør



Ubrutt digital kjede – skatt på arbeidskraft
Redusere handlingsrom - EN historie om hvilke økonomiske transaksjoner som er gjennomført

• Grunnlag for 

avlønning

• Timeregistrering

• Bransjestandard for 

avlønning

• Adgangskontroll

• Automatiske 

personallister 

• Kan gi grunnlag for 

fakturering

Konsistent digital kjede – fra gjennomføring av oppdrag til skatt er betalt

Oppdrags-

giver

Ansatte

Offentlige 

myndigheter

• Lønn til bank

• Lønnslipp

• Rapportering til 

det offentlige 

gjennom A-

meldingen

• Digital støtte til 

påseplikt



Omdanning av økonomiske transaksjoner 

til skatt på omsetning

Områder hvor det er viktig å etablere ubrutte digitale 
kjeder på tvers av aktør



Ubrutt digital kjede – skatt på omsetning
Redusere handlingsrom - EN historie om hvilke økonomiske transaksjoner som er gjennomført

Inngående fakturaer 

kun elektronisk

• Automatisk 

bokføring ved 

fakturering

• Semiautomatisk

bokføring av 

inngående faktura

• Symmetri sikret via 

fakturasentraler

• Egenfastsetting med 

utvidet digital støtte

• Rapportering system 

til system fra sikker 

avgiver

Utgående fakturaer 

kun elektronisk

Konsistent digital kjede – fra avtalen er inngått til skatt er betalt



System-

leverandører

Regnskaps-

førere

Revisorer
Betalings-

formidlere

B2B

B2C

Konsekvenser av virksomhet
Nødvendige samarbeidspartnere og bidragsytere



Mulige konsekvenser



Mulige gevinster
Reelle gevinster identifiseres i dialog med aktørene som selv må ha eierskap til disse

Tryggere for seriøse aktører

Enkel oppfølging

Forenkling

Like konkurransevilkår

Egen trygghet for etterlevelse

Oppstartskostnader

Redusert behov tradisjonelle tjenester

Økt effektivitet på offentlige tjenester

Økt etterlevelse

Nye produkter og tjenester

Bedre anseelse

Redusert kontantadministrasjon

«Opplevd overvåkning»

Tryggere arbeidsplass

Tettere kundedialog

Nye roller

Kompetansegap



Hvordan kan etatens rolle og fokus bli endret på sikt?

§§§§§§§§§§§§

DigitaliseringDigitalisering Digitalisering Digitalisering

Kontroll som virkemiddel dreies 

delvis fra regnskapsrevisjon til 

økosystemrevisjon

Etaten digitaliseringskompetanse og fokus flyttes i større grad ut i omgivelsene 

Omfattende og 

forpliktende samarbeid

Økte forpliktelser til 

tjenestetilbydere

Etatens regelverksarbeid og ressurser: 

• tidlig i verdikjeden

• innenfor andre aktørers regelverk

• digitaliseringsfokus 



Konsekvenser for pågående prosjekter og berørte 
initiativer

Digitalt økosystem for etterlevelse:

• Bygger i hovedsak på digitalisering og konsepter som er innført eller under innføring

• Er ikke motstridende til eksisterende initiativer

• Vil se initiativer i sammenheng og videreutvikle disse



Veien videre



Digitalt økosystem for etterlevelse treffer bredt
Offentlige agendaer og arenaer som verktøy til å fremme våre perspektiver

Initiativet viser at digitalisering på tvers av aktør kan forebygge A-krim.

Regjeringens relevante strategier må derfor sees i sammenheng.



Mål for prosjektet
Hensikt: Bidra til økt etterlevelse

Effektmål:

• Etablere mekanismer som

• Bygger etterlevelsen direkte inn i næringslivets prosesser

• Gjør kundene i stand til å velge seriøse aktører 

• Mobiliserer økosystemet rundt virksomhetene for å oppnå forenkling og etterlevelse  

• Øke etatens evne til å utvikle

• Regelverk, prosesser og systemer som tilrettelegger for effektiv digital samhandling i samfunnet

• Gjennomgående digitale prosesser 

• Enkelt å etterleve for små og mellomstore bedrifter 

• Krymper handlingsrommet for feil og avvik



Digitale økosystem 

for etterlevelse

L1: Videreutvikling 
konsept

Nye bransjer

Bygg og anlegg

Varehandel

Havbruk

Fiskeri

Nye tema

Avslutning/opphør

Import/eksport

MVA

L2: Utprøving av 
tiltak

Bygg og anlegg

Renhold

L3: Formidling og 
forankring

Internt

Eksternt

L4: Innspill/bidrag til 
etatens 

strategiarbeid

OECD

SME, Tax 2030 mv

Nordic Smart 
Government

L5: Støtte utvalgte 
prosjekter/enheter i 

Skatteetaten

A-krimstrategi

IBRIS

SMSØ

SIRIUS, MEMO

Prioriteres 

fortløpende
Resultat av 

arbeidet og 

bestillinger 

fra 

Internasjonal 

stab

I prioritert 

rekkefølge

I samarbeid 

med 

eksterne



Informasjon om personer i virksomheten

Informasjon om virksomheten

Omdanning fra økonomisk transaksjon til skatt på arbeidskraft

Omdanning av økonomiske transaksjoner til skatt på omsetning

Digitale økosystem for etterlevelse
Områder hvor det er viktig å etablere ubrutte digitale kjeder på tvers av aktør
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