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

Et mulighetsstudie 



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.



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



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



Status

Gjennom fire workshops våren 2020 har prosjektet i samarbeid aktører innen byggenæringen:

• identifisert en høynivå brukerreise gjennom et fremtidig økosystem

• identifisert hypoteser om hva som skal til for å sikre etterlevelse i et slikt system

• utarbeidet brukerhistorier som utgangspunkt for testing

Hypotesene er presentert på overordnet nivå i presentasjon sendt ut 03.04.2020



Størst fokus blant interessentene under workshops:

Rød tråd som 

realiserer behovene 



Brukerhistorier gir fokus på behov fremfor løsning

Eksempler:

• Som ansatt….

• Ønsker jeg…. 

• Slik at….

• Som virksomhetsleder/arbeidsgiver….

• Ønsker jeg…. 

• Slik at….



Fire hovedretninger i utredningsarbeidet jan-mar

• Min side/"løsning" for virksomhet – fra enkel til avansert variant

• Min side/"løsning" for ansatt – fra enkel til avansert variant

• Konkrete enkeltmoduler

• Kombinert portal/"løsning" for flere parter – fra enkel til avansert variant







Brukertest uke 25

Formål:

• Presentasjon av prototype på ekte brukere – virksomheter

• Tilbakemeldinger og ny innsikt



Presentasjon av funn uke 26

• Oppsummering/presentasjon for SIB 24. juni

Vi har nå et godt utgangspunkt for test med live data til høsten



Forsiktig utprøving av ideer

• Prioritet 1

• Et felles API for deling av informasjon rettet mot virksomhet

• Som inkluderer en 2-trinns løsning for registrering og oppfyllelse av vilkår

• Prioritet 2

• Et felles API for deling av informasjon rettet mot ansatt

• Som inkluderer en felles løsning for registrering av primærdata for arbeidsforholdets innhold. 

Eksemplifisert gjennom en sentral database for arbeidskontrakter.
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Digitalt økosystem for etterlevelse 
Prosesser i virksomheten hvor sammenheng på tvers av aktør er viktig for riktig skatt


