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Kontrollinformasjon og Skatteetaten

Samfunnsoppdraget til Skatteetaten er å sikre finansieringen av velferdssamfunnet

En av oppgavene er å sikre at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetaltpå riktig 
måte

En rekke forutsetninger for at vi skal kunne etterleve samfunnsoppdraget også i 

framtiden
▪ Avdekking og forhindring av svart økonomi og økonomisk kriminalitet

▪ Næringslivet har en enkel, forutsigbar og helhetlig samhandling med Skatteetaten

Prosjekt Kontrollinformasjon er et sentralt initiativ for å støtte innsatsen mot 

arbeidslivskriminalitet

Kontoopplysninger er en sentral informasjonskilde for etatens kontroll- og 

innkrevingsaktiviteter



Eksempler på bruk av 
kontoopplysninger i 
Skatteetaten



Innledning
• Innhenting av kontoopplysninger er i pilot

• Pilotbrukere fra forskjellige fagmiljø og flere plasser i landet

• Pilotbrukerne bruker piloten i kombinasjon med et saksbehandlersystem



Om Kari

45 år

Bor på Stabekk

Kari er effektiv og driftig

Jobb og utdanning

Saksbehandler skatt

100% stilling

Jobbet i Skatteetaten i 12 år

Utdannet revisor

Har tatt kurs i skatterett

Kari saksbehandler skattemeldingen

”Jeg liker å få unna 

oppgavene raskt og 

effektivt”

"Etatens beslutninger 

kan ha stor 

innvirkning på 

skattyters liv, så de 

må være korrekte."

Kari er en erfaren og dyktig 

saksbehandler. Hun holder seg 

alltid oppdatert på både 

regelverk og endringer i 

saksbehandlersystemene.

Hun er systematisk, effektiv og 

nøyaktig. Hun er ofte med på å 

utforme arbeidsrutiner.                         

Kollegaene til Kari rådspør 

henne siden hun alltid kan svare.         



På arbeidslisten:

Sjekk mulig svart 

arbeid



Her er alt i orden. 

Registrerer 

resultatet i saken og 

arkiverer nødvendig 

dokumentasjon

Heldigvis kan jeg konsentrere meg 

om det jeg trenger i saken, r

Heldigvis logger systemet                                               

opplysninger om hvorfor, når, 

hvilke banker vi fikk 

opplysninger fra mmesten av 

loggingen angående hvorfor, når, 

hvilke banker vi fikk opplysninger fra 

osv tar systemet seg av.



Om Per

35 år

Bor på Stange

Per er litt beskjeden, men pratsom når han kommer i 

gang

Jobb og utdanning

Kontroll avgift

100 % stilling

Jobbet i Skatteetaten i 2 år

Statsautorisert revisor

Per saksbehandler MVA

”Jeg tenker meg om 

før jeg uttaler meg”

Per er en av de yngste 

saksbehandlerne med kort 

fartstid i etaten. 

Han litt beskjeden og meget 

dyktig. Han er alltid på jakt etter 
en smartere og raskere måte å 

løse oppgavene, på uten å fire 

på kvaliteten.

Han har alltid et smil på lur og 

kollegaene diskuterer gjerne de 

vanskelig sakene med ham.



Ny oppgave: 

Kontrollere 

rapportering av 

MVA

Må sjekke 

kontoutskrifter.

Det tar lang tid å få 

opplysningene, men Ole 

snakket om ny rask 

løsning. Jeg prøver den





Må hente inn flere 

detaljer

Lagrer og fortsetter i 

morgen



Pilotbrukerne
• Fornøyde med at de får kontoopplysningene raskt og på ett format

• Ser frem til at det kommer flere banker 

• Savner informasjon som motkontoeier

• Ønsker mer struktur på tekster som nå samles i beskrivelsesfelt




