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1. Innledning
Et viktig tema i samfunnsdebatten er hvordan skatter virker på økonomien. En av de
viktigste forskningsoppgavene i den forbindelse har vært studier av i hvilken grad
skattereglene, det vil skattesatser og fradrag, påvirker individers arbeidstilbud. I de aller
fleste empiriske analysene har en antatt at inntekten fra arbeid rapporteres til
skattemyndighetene. Røed og Strøm (2002) gir en oversikt over slike studier av
sammenhenger mellom skatt og arbeidstilbud de siste ti-årene. I vårt arbeid skal vi
imidlertid åpne for at individer kan velge å ikke rapportere all sin opptjente inntekt til
skattemyundighetene. De kan velge å arbeide både hvitt og svart, bare hvitt eller bare
svart. Vi estimerer arbeidstilbudet som funksjon av en rekke variable, derunder lønn og
skatteregler, gitt at svart arbeid er en opsjon. Svarte inntekter er definert som inntekter
som ikke rapporteres til skattemyndighetene.
En årsak til at det ikke har vært så mange studier av arbeidstilbud når svart arbeid er en
mulighet, er selvsagt mangel på mikrodata. Fordi svarte inntekter ikke registreres i noen
offentlige registre, må en samle inn data på andre måter for å kunne analysere
arbeidstilbudet blant personer som har muligheter for å tjene svarte penger. Blant de
svært få studiene som har vært gjennomført, kan nevnes en analyse av svart arbeidstilbud
i Canada. Resultatene er rapportert i Lacroix og i Fortin (1992) og Lemiuex, Fortin og
Frechette (1994). Et viktig funn er at personer med lav potensiell inntekt i det hvite
markedet er mer tilbøyelig til å arbeide i det svarte arbeidsmarkedet enn andre. Personer
med lav potensiell inntekt i det hvite markedet er ofte personer med lav utdanning. En
studie på norske data er Isachsen, Samuelson og Strøm (1985). I denne studien fant en at
økte marginale skattesatser leder til mer svart arbeid, og at en høyere sjanse for å bli tatt
for skatteundragelse leder til mindre svart arbeid. Dessuten fant en at svart arbeid var
langt mer utbredt blant personer med lav utdanning enn blant personer med høy.
I den studien som presenteres her analyseres hvilke faktorer som påvirker individers valg
mellom å arbeide svart eller hvitt. Mer presist antar vi at individet tar sin beslutning i to
trinn. For det føste må individet bestemme om det skal delta i det svarte arbeidsmarkedet

3

eller ikke, det vil si om det skal begå et lovbrudd eller ikke. Et individ som sier ja til å
delta i det svarte arbeidsmarkedet, må dernest bestemme hvor mange timer skal en
arbeides svart og hvor mange timer skal en arbeides hvitt. Et individ som sier nei til å
delta i det svarte arbeidsmarkedet, må bestemme seg for antall timer arbeidet hvitt. De
beslutningene individene tar beskriver individets arbeidstilbud.
Problemstillingen i denne rapporten er å analysere de faktorer som styrer disse
beslutningene.
2. Data
Data er basert på spørreundersøkelser i 1980 og 2001 i et representativt utvalg av
befolkningen. Spørreundersøkelsen ble foretatt av MMI og det er også MMI som har
trukket utvalget. MMI har regelmessige spørreundersøkelser og i undersøkelsene i
oktober måned i de to årene ble intervjuobjektene spurt om de ville besvare spørsmål
(omlag 40) i et spørreskjema. Dersom intervjuobjektet sa ja til å delta, fikk de utlevert
spørreskjemaet med beskjed om å returnere det utfylte skjemaet til MMI.
Intervjuobjektene var garantert full anonymitet. Svarprosenter er vist i tabell 1 nedenfor.

Tabell 1. Svarprosenter.
1980

2001

Forespurt, antall

1198

1690

Ville delta, prosent av

80

81

73

58

876

980

forespurte
Returnerte skjema i
prosent av forespurte
Antall i utvalgene
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Svarprosentene er realtive høye i forhold til andre undersøkelser. Vi ser av tabell 1 at
frafallet fra de som de ville delta til de som faktisk sendte inn skjemaet, er større i 2001
enn i 1980. Dette henger trolig sammen med en stigende tretthet i befolkningen som følge
av stadig flere spørreundersøkelser over tid. En mer fullstendig beskrivelse av data er gitt
i Goldstein, Hansen, Ognedal og Strøm (2002).
Spørreskjemaet er vist i vedlegg 1 bak i denne rapporten. Ikke alle spørsmålene er av
relevans for analysen i denne rapporten og vi har også tatt ut av utvalget personer over 65
år. Vårt utvalg er derfor mindre enn det som står i tabell 1.
I estimeringen av modellen har vi slått sammen utvalgene fra de to årene. Vi har tillatt
nytten av fritid å variere med hensyn til hvilket utvalgsår intervjuobjektet tilhører.
I tabellene 2-4 viser vi summarisk statistikk for det utvalget vi har benyttet i estimeringen
av modellen.
Tabell 2. Summarisk statistikk for hele utvalget. Alle beløp i 2001 NOK.
Antall observasjoner
Antall som arbeider bare hvitt
Antall som arbeider svart (og hvitt)
Antall observasjoner i 1980
Antall observasjoner i 2001
Prosentandel kvinner
Prosentandel som mener at skatteunndragelse er sosialt
godtatt
Gjennomsnitt1 Standardavvik.
Alder
37,6
11,05
Timelønn, NOK
144,0
41,1
Årlig lønnsinntekt,
237 687
114 288
NOK
Timer arbeidet hvitt
31,0
11,7
Skatt per år, NOK
76 747
49 151
Forventet straffeskatt, % 17,9 %
14,3
Antatt sannsynlighet for 0,09
0,06
å bli tatt

1049
843
206
509
540
48,8 %
67,3 %
Minimum
20
85
48490

Maksimum
60
242,5
596700

10
6457
0,6 %
0,0025

50
259 073
36,7 %
0,25

1

I spørreundersøkelsen er svarene oppgitt i kategorier. Gjennomsnittet og standardavvik er beregnet med
utgangspunkt i middelverdien til hver av kategoriene.
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Tabell 3. Summarisk statistikk for de som arbeider bare hvitt. Alle beløp i 2001 NOK.
1980
2001
Alder
36,9
40,1
Prosentandel kvinner
51,4 %
60,2 %
Timer arbeidet per uke
28,9
32,2
Timelønn NOK
153,2
134,1
Årlig lønnsinntekt, NOK
234 887
229 600
Skatt per år, NOK
Forventet straffeskatt, %
Antatt sannsynlighet for å bli tatt
Prosentandel som mener at
skatteunndragelse er sosialt
godtatt

82 284
17,4 %
0,09
78,4 %

69 137
17,5 %
0,10
49,5 %

Tabell 4. Summarisk statistikk for de som arbeider svart (og hvitt). Alle beløp i 2001
NOK.
1980
Alder
Prosentandel kvinner
Timer per uke, hvitt
Timer per år, svart
Timelønn, NOK
Årlig lønnsinntekt, svart pluss hvit,
NOK
Årlig lønnsinntekt, hvit, NOK
Årlig skatt, NOK
Årlig lønnsinntekt unndratt NOK
Forventet straffeskatt i prosent
Antatt sannsynlighet for å bli tatt
Prosentandel som mener at
skatteunndragelse er sosialt godtatt

2001
32,2
16,7
32,2
98,4
153,8
270 808

35,3
21,1
32,9
72,3
139,5
248 486

98 548
7341
20,3
0,06
93,9

76 094
4042
18,4
0,05
73,3

Det kanskje mest interessante å merke seg fra denne statistikken er at personer som
arbeider svart, også arbeider så mye hvitt at de betaler mer i skatt enn de som arbeider
bare hvitt! Som ventet ser vi at det blant de som arbeider svart er en høyere prosentandel
som tror at svart arbeid er sosialt godtatt enn blant de som arbeider bare hvitt. Også blant
de som bare jobber hvitt er det imidlertid en høy prosentandel som tror at svart arbeid er
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sosialt godtatt. Prosentandelen som tror at svart arbeid er sosialt godtatt har imidlertid
sunket i begge gruppene fra 1980 til 2001.

3. Modell
Vi har utviklet en modell for å forklare valgene som individene tar. Dette gjør oss i stand
til å påpeke årsakssammenhenger mer direkte, og til å studere hva som skjer hvis vi
endrer noen av de størrelser som påvirker individenes valg. For eksempel inkluderes skatt
i modellen på en sånn måte at vi kan simulere hva som skjer med blant annet
arbeidstilbud og skatteunndragelse hvis skattereglene endres. Slike simuleringer
forutsetter at parametrene vi har estimert i modellen ikke ville endres av at vi endrer
skattesystemet. Denne typen modellering er attraktiv fordi den gjør oss i stand til å si mye
mer enn vi ellers kunne sagt. På den annen side er usikkerheten knyttet til resultatene
større enn ved en ren beskrivelse av datasettet.
Det faller utenfor rammen av denne rapporten å vise den matematiske og statistiske
utformingen av modellen. Vi vil derfor nøye oss med en verbal beskrivelse. En mer
fullstendig matematisk beskrivelse er gitt i Jørgensen, Ognedal og Strøm (2004).
Vi antar at individene velger svart og hvit arbeidstid basert på de jobbmuligheter de har,
de andre økonomiske rammebetingelser de står overfor og en avveining mellom inntekt
(forbruk) og fritid. Vi antar at avveiningen mellom inntekt og fritid vil variere med
hensyn til hvor gammel en er og om en er mann eller kvinne. De økonomiske
rammebetingelser vil først og fremst være lønn, skattesatser og arbeidsfrie inntekter.
Fordi vi ikke observerer alle forhold som påvirker individenes preferanser må vi åpne for
at tilfeldige forhold kan spille en rolle. Det betyr at vi i beste fall kan utlede
sannsynligheter for de valg individer gjør. Disse valgsannsynlighetene vil avhenge av de
variable vi observerer og som vi mener kan påvirke individets valg. De vil også avhenge
av ukjente parametere som knytter en forbindelse mellom de variable vi har spesifisert i
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modellen og de valg individene kan gjøre. I den statistiske modellen bestemmer vi disse
ukjente parametrene slik at de observerte valgene har hatt den største sjansen á priori til å
bli realiserte.
Som forklart antar vi at individene foretar et valg mellom bare å arbeide hvitt på den ene
siden og å arbeide helt eller delvis svart på den andre siden. Dette er et slags moralsk valg
mellom å være lovlydig eller ikke. Det er tre forhold som er viktige for dette valget:
(i) For det første påvirkes valget selvsagt av de mulighetene individene har til å arbeide
svart. Muligheten til å jobbe svart kan blant annet avhenge av hvilken sektor individet
jobber i. Det er åpenbart stor forskjell på muligheten til å jobbe svart i bygg og anlegg på
den ene siden og offentlig administrasjon på den andre siden. Vi betrakter imidlertid
hvilken sektor individet arbeider i som gitt, det vil si vi analyserer ikke individets valg av
sektor. (ii) For det andre påvirkes valget om å være helt lovlydig eller ikke av hva
individene tror andre mener om å snyte på skatten. (iii) For det tredje er valget påvirket
av det økonomiske utfallet ved å jobbe bare hvitt (være lovlydig) sammenliknet med det
økonomiske utfallet ved å jobbe noe svart og noe hvitt.
Fordi individenes preferanser er preget av tilfeldige forhold, vil modellen bare gi oss
sannsynlighetene for å arbeide bare hvitt eller hvitt og svart. Den observerbare parallellen
til disse sannsynlighetene er andelene i befolkningene som arbeider bare hvitt, eller hvitt
og svart.
Et individ som har valgt å arbeide bare hvitt, kan i vår modell velge mellom fire ulike
arbeidstider i timer per uke: 10, 25, 37,5 og 50. Valget vil avhenge av det økonomiske
utfallet av å arbeide de ulike timealternativene, av avveiningen mellom forbruk og fritid
og av alder og kjønn.
Et individ som har valgt å arbeide noe svart, kan i vår modell velge mellom å unndra 10,
25, 37, 75, 150, 250 eller 600 pr. år. Svart arbeid har dermed karakter av å være en
bijobb, ettersom 600 timer i året utgjør ca 1/3 stilling. I utvalget var det veldig få som
utelukkende jobbet svart. I beslutningen om hvor mange timer svart man ønsker å arbeide
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antar vi at individene er usikre på sjansen for å bli tatt for skatteunndragelse. Vi åpner
dessuten for at individene kan overdrive sjansene for å bli tatt. Også nå vil det være slik
at hvilket valg som foretas vil avhenge av det forventete økonomiske utfallet, av
preferanser for forbruk i forhold til fritid, og av alder og kjønn.
Fordi tilfeldige og/eller uobservert forhold kan påvirke individenes preferanser vil
modellen gi oss sannsynligheter for de ulike timevalg, enten bare hvitt eller
kombinasjoner av hvitt og svart. Ved hjelp av disse sannsynlighetene og de tilhørende
antall timer kan vi beregne hvor mange timer vi ville forvente at hvert individ jobbet
svart og hvitt. Ved å på de størrelser i modellen som påvirker individenes valg, som for
eksempel skattesatsene, kan vi nå se hvordan sannsynligheten for å gjøre ulike valg
endres. Dermed kan vi også finne ut hvor mye vi vil forvente at det svarte og det hvite
arbeidstilbudet endres.

4. Resultater
Som forklart i innledningen vil et individs arbeidstilbud bestemmes av beslutningen om å
delta i det svarte arbeidsmarkedet eller ikke (være lovlydig eller ikke), sammen med
beslutningen om hvor mange timer man vil arbeide svart og hvitt, eller bare hvitt. De
faktorer som (i modellen) antas å påvirke individenes arbeidstilbud er:
1) Individets avveining mellom forbruk og fritid (preferanser for forbruk og fritid).
Jo sterkere preferansene er for fritid, desto mindre vekt legger individet på å
skaffe seg inntekter til forbruk, og jo mindre vil det velge å arbeide.
2) Økonomiske variable som timelønn, skattesatser, sjansen for å bli tatt dersom
skatt unndras og straffen hvis en blir tatt for skatteunndragelser.
3) Demografiske variable som kjønn og alder. Utdanning påvirker individets valg
gjennom timelønnen. Stort sett er det slik at jo høyere timelønnen er, desto høyere
er også utdanningsnivået. I tillegg til den direkte virkningen av kjønn og alder på
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arbeidstilbudet, kan disse to demografiske variable også ha en indirekte virkning
på arbeidstilbudet gjennom timelønnen.
4) Individets muligheter til å arbeide svart.
5) Individets oppfatning av skattemoralen i samfunnet (om svart arbeid er sosialt
godtatt eller ikke)
6) Tilfeldige forhold, enten på grunn av at vi som forskere ikke klarer å observere
alle forhold som styrer individers atferd, eller fordi individene selv delvis er styrt
av tilfeldige forhold i sine beslutninger
Data vi benytter til å finne ut hvordan disse faktorene påvirker arbeidstilbudet til
individer, er de to intervjumaterialene fra 1980 og 2001.
De observerte variablene nevnt i punktene 1-5 ovenfor, forklarer observasjonene av
individenes valg 42 prosent bedre enn om valgene hadde vært utelukkende styrt av
tilfeldige forhold (punkt 6 ovenfor). Modellen vår forklarer dermed de observerte valgene
ganske bra, men dette resultatet viser også at det er mange uobserverte forhold og
tilfeldigheter som påvirker individenes valg.
De viktigste resultatene fra analysen er:

Hvitt og svart arbeidstilbud forklares godt
Når vi bruker modellen til å beregne hvor mye vi ville forvente at ulike personer jobber,
viser det seg at samlet arbeidstid forklares godt av modellen. Modellen forklarer også
godt hvor stor andel som velger å jobbe noe svart. Den treffer imidlertid ikke så bra på
fordelingen mellom svarte og hvite timer blant de som jobber svart. I følge vår modell
skulle en tro at folk jobbet mer svart enn de faktisk gjør. Det kan være flere grunner til
dette spriket mellom modellens prediksjon og hva vi observerer. En viktig grunn er trolig
at vi ikke får tatt hensyn til at sannsynligheten for å bli oppdaget og straffet vil øke med
unndragelsen. Når folk oppgir hvor stor sannsynlighet de tror det er for å bli oppdaget, er
det rimelig å tro at de tenker på hvor stor sannsynligheten er for omtrent det antall svarte
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arbeidstimer de selv har valgt, eller det de tror andre velger. Det kan imidlertid tenkes at
de fleste regner med at sannsynligheten ville være langt høyere dersom de jobbet mer
svart, og dette kan være en viktig grunn til at de velger å ikke jobbe mer svart. Vi får
imidlertid ikke fanget opp i modellen at sannsynligheten for å bli tatt kan øke med
unndragelse, og dermed vil modellen predikere at folk vil jobbe mer svart enn det vi
faktisk observerer.
En tilsvarende feilkilde er vår modellering av folks moral. Når vår modell overdriver
hvor mye folk ville jobbe svart, kan dette skyldes at enkelte oppfatter det å unndra et lite
beløp som akseptabelt, men større beløp som uakseptabelt. Når vi spør om holdninger til
å unndra skatt kan det tenkes at folk svarer hva de syns om å unndra beløp tilsvarende det
de selv eller noen de kjenner har valgt. Dermed får vi ikke fram at folk kan ha mye
sterkere motforestillinger mot å unndra større beløp, og modellen vil dermed
undervurdere folks moralske kostnader ved å jobbe mye svart.
En tredje viktig grunn til at modellen overvurderer hvor mye folk vil jobbe svart er at vi
ikke klarer å fange opp begrensninger på mulighetene til å jobbe svart tilstrekkelig godt.
Vi tar hensyn til at mulighetene kan være begrenset når det gjelder hvorvidt man kan
jobbe svart overhodet. I dette valget tar vi hensyn til at folk som jobber i ulike bransjer
kan ha ulike muligheter. Vi får imidlertid ikke tatt hensyn til eventuelle begrensninger på
hvor mange timer den enkelte kan jobbe svart.

De lavest lønte jobber mest svart.
I datamaterialet ser vi at individer med lav lønn arbeider mer svart og mindre hvitt enn
individer med høy lønn. En grunn kan selvsagt være at individer med lav lønn må arbeide
mange timer, også svart, for å få nok inntekt til å dekke familiens forbruk. Men det kan
også være andre grunner, blant annet kan det tenkes at lavtlønte arbeider i sektorer med
bedre muligheter for å jobbe svart enn de høytlønte. Vi har derfor gjort følgende
eksperiment i modellen, for å se på hvor mye av forskjellen i antall svarte timer som kan
som kan forklares av lønn alene: Vi lar de 10 prosent lavest lønte (i gjennomsnitt 85 kr i
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timen) få den gjennomsnittlige timelønnen til de 10 prosent høyest lønte (229 kr i timen),
og omvendt. Når de lavest lønte får den gjennomsnittlige lønnen til de høyest lønte,
reduseres de sin svarte arbeidstid noe. Den hvite arbeidstiden øker likevel så mye at den
totale arbeidstiden øker. Når de høyest lønte får den gjennomsnittlige lønnen til de lavest
lønte, øker det svarte arbeidet noe. Den hvite arbeidstiden reduseres så mye at den totale
arbeidstiden reduseres. Det viktigste resultatet er imidlertid at etter at dersom de lavest
lønte ”byttet lønn” med de høyest lønte ville de allikevel arbeide mindre hvitt og mer
svart enn høytlønte som byttet lønn med lavtlønte. Dette innebærer at det må være andre
forhold enn lønna som har forklarer hvorfor lavtlønte jobber mer svart enn høytlønte.
To funn er viktige i denne sammenheng: For det første spiller mulighetene for å kunne
arbeide svart en viktig rolle for om det blir arbeidet svart. Vi finner for eksempel (ikke
overraskende) at muligheten for svart arbeid er mye større dersom en er ansatt i bygg- og
anleggsbransjen enn dersom en er offentlig ansatt. Selvsagt kan alle arbeide svart som en
bi-jobb, men om dette er aktuelt, er avhengig av hvilke ferdigheter en har og hvor mye en
tjener i hovedjobben. For det andre finner vi at hva man tror om andres holdninger til å
jobbe svart spiller en stor rolle for ens eget valg om å jobbe svart eller ikke (være
lovlydig eller ikke).
Økt arbeidstilbud fra 1980 til 2001
Antall arbeidstimer er høyere i 2001 enn i 1980 både blant de som kun arbeider hvitt og
blant de som arbeider både hvitt og svart. Blant de som arbeider både hvitt og svart, gir
modellen som svar at det er de hvite timene som øker mest. Svarte timer per år endrer seg
lite. Som nevnt foran gir modellen et godt anslag på det samlete antall timer per år blant
de som arbeider både hvitt og svart, men bommer noe på sammensetningen av timene.
Den tenderer til å anslå for mange svarte timer per år og for få hvite. Årsakene til disse
endringene i svart og hvit arbeidstid er også sammensatte, men sterkt reduserte marginale
skatter er en viktig årsak. Økt reallønn og endrete preferanser, med mindre vekt på fritid i
2001 enn i 1980, kan være andre grunner til de observerte endringene i arbeidstimer.
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De som jobber svart jobber også mer hvitt
Forøvrig viser modellberegningen at de som arbeider både svart og hvitt, arbeider flere
timer totalt enn de som arbeider bare hvitt. Modellen gir som resultat at det arbeides noe
mer svart enn hva vi observerer. Modellberegningen gir derfor at de som arbeider svart
betaler litt mindre skatt enn de som arbeider bare hvitt.

Lavere skatt gir mer hvitt og mindre svar arbeid, men skatteinntektene går ned.
Lar vi individene i 2001 få høyere marginale skattesatser, går hvite arbeidstimer ned både
blant de som arbeider bare hvitt og blant de som arbeider både hvitt og svart. Svarte
arbeidstimer går noe opp, noe som bekrefter at skatt betyr noe for omfanget av svart
arbeid. Selv om hvite arbeidstimer går ned og svarte opp, finner vi likevel at
skatteinntektene til det offentlige går opp. Lavere marginale skattesatser er med andre ord
ikke selvfinansierende. Årsaken er at individenes atferd ikke påvirkes sterkt nok av
endringer i økonomiske rammebetingelser. I neste avsnitt vil vi vise flere detaljer med
hensyn til hva som kan skje dersom skattereglene endres.

Arbeidstilbud blant ulike grupper
Modellen gir også en del resultater som ikke handler direkte om svart arbeid, men som er
med på å gi et bedre bilde av befolkningens arbeidstilbud: Kvinner har sterkere
preferanser for fritid enn menn. Dette innebærer at dersom kvinner og menn står overfor
samme valgmuligheter og økonomiske rammevilkår vil kvinner velge mer fritid menn.
Kvinner med samme lønn, utdannelse og muligheter på arbeidsmarkedet vil derfor velge
å jobbe mindre enn menn i følge vår modell. Vi finner også at preferansene for fritid var
relativt sterkere i 1980 enn i 2001. Vi vil derfor ønske å jobbe mer i 2001 enn i 1980, selv
om vi ser bort fra reallønnsvekst.
Et annet interessant funn er at økt timelønn i seg selv har liten virkning på
arbeidstilbudet. Spesielt gjelder dette for de med høyest inntekt. For de med lavere
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inntekt er arbeidstilbudet mer følsomt for lønna. Dette resultatet er i samsvar med funn i
mange andre studier av arbeidstilbudet. Se for eksempel Røed og Strøm (2002).

5. Virkningene av endrete skatteregler på hvitt og svart arbeid
I tabell 5 viser vi tre resultater. De to første tallkolonnene viser modellens anslag på
andelen i befolkningene i 1980 og 2001 som ikke arbeider svart og på andelen som
arbeider svart. Videre viser vi timer arbeidet blant de som kun arbeider hvitt, blant de
som arbeider svart og hvitt, samt antall svarte timer per år. De tre siste linjene i tabellen
viser skatt betalt blant de som kun arbeider hvitt, blant de som arbeider både svart og
hvitt, og skatt totalt per person i både den ”svarte” og ”hvite” befolkningen.
Vi ser av de to første kolonene at andelen som arbeider svart i 1980 var noe høyere enn i
2001 (21.9 prosent mot 17.4 prosent). Årsaken til dette fallet i andelen som jobber svart
arbeid kan være mange, men modellen gir oss følgende viktige forklaringsfaktorer:
-

Næringsstrukturen har endret seg med relativt flere ansatt i jobber hvor det
ikke er så lett å unndra skatt,

-

Skattemoralen har tilsynelatende bedret seg. I hele utvalget var det 67
prosent i 1980 som mente at skatteunndragelse er noe som er sosialt
godtatt. I 2001 var denne andelen sunket til 43 prosent.

-

Skattesatsene har gått ned, jfr tabellene 3 og 4 ovenfor.

Antall arbeidstimer er høyere i 2001 enn i 1980 både blant de som kun arbeider hvitt
(1703 timer i gjennomsnitt per år i 2001 mot 1560 timer i 1980) og blant de som arbeider
både hvitt og svart (tilsvarende tall er 1752 timer i 2001 mot 1615 timer). Blant de som
arbeider både hvitt og svart, gir modellen som svar at det er de hvite timene som øker
mest. Svarte timer per år endrer seg lite. Som nevnt foran gir modellen et godt anslag på
det samlete antall timer per år blant de som arbeider både hvitt og svart, men bommer noe
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på sammensetningen av timene. Den tenderer til å anslå for mange svarte timer per år og
for få hvite.
Årsakene til disse endringene i svart og hvit arbeidstid er også sammensatte, men sterkt
reduserte marginale skatter er en viktig årsak. Økt reallønn og endrete preferanser, med
mindre vekt på fritid i 2001 enn i 1980, kan være andre grunner til de observerte
endringene i arbeidstimer.
Forøvrig viser modellberegningen at de som arbeider både svart og hvitt, arbeider flere
timer totalt enn de som arbeider bare hvitt. Modellen gir som resultat at det arbeides noe
mer svart enn hva vi observerer. Modellberegningen gir derfor at de som arbeider svart
betaler litt mindre skatt enn de som arbeider bare hvitt.
Vi ser også at skatt per person i hele befolkningen går ned fra 83 380 kr per år til 69 201.
Innbetalte skatter går altså ned selv om individene arbeider mer i 2001 enn i 1980.
Årsaken er at skattesatsene går ned. Selv om lavere skattesatser kan ha gitt mer
arbeidsinnsats er dette ikke tilstrekkelig til å oppveie skattetapet som følger av lavere
skattesatser.
For å se nærmere på virkningene av skatteendringer på atferd og på innbetalt skatt, har vi
sett på hva som ville skjer dersom vi utsatt individene i 2001-utvalget for den langt
hardere beskatningen fra 1980. Resultatene er vist i den siste kolonnen i tabell 5. Vi ser at
den hardere beskatningen fører til en liten oppgang i andelen i befolkningen som arbeider
svart i 2001 (fra 17.4 prosent til 17.8 prosent). Timer arbeidet svart går opp, men ikke
mye. Derimot går antall timer arbeidet hvitt ned både blant de som bare arbeider hvitt og
blant de som arbeider både hvitt og svart. Til tross for disse reduksjoner i hvite
arbeidstimer og dermed i skattegrunnlaget, går innbetalte skatter opp. Igjen er det altså
slik at atferdsendinger er moderate og ikke i stand til å motvirke de direkte virkningene
av endrete skattesatster på skatteinntektene.
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Tabell 5. Svart og hvitt arbeidstilbud når individene i utvalget fra 2001 utsettes for
skattereglene fra 1980 og når individene fra 1980 står overfor skattereglene fra
2001. Alle beløp i 2001 kr.

Andelen som ikke arbeider
svart, %
Andelen som arbeider svart,%
Timer arbeidet per år, gitt kun
hvitt
Timer arbeidet totalt per år, gitt
svart og hvitt
-hvorav svarte timer per år
Hvite timer per år blant alle
Skatt, gitt kun hvitt
Skatt, gitt svart og hvitt
Samlet skatt per person

Modellens anslag før
skatteendringer
1980
2001
78.1
82.6

1980 skatte-regler
2001
82.2

21.9
1560

17.4
1703

17.8
1644

1615

1752

1701

218
1523
85066
77365
83380

206
1676
70265
64149
69201

213
1616
80500
70604
75851

Skattereformen i 1992
I 1992 ble skattene endret. Disse endringene er vist i tabellene 6 og 7 nedenfor og ble i
sin tid kalt den store skattereformen. Riktignok var den største endringen knyttet til
beskatningen av selvstendig næringsdrivende, en gruppe vi ikke har med i vår analyse.
Ved å sammenlikne de to tabellene ser vi likevel at skattereformen i 1992 reduserte
skattesatsene, spesielt på høyere inntekter. Sammenlikner vi skattefunksjonen i 2001
(tabell 4) med skattefunksjonen i 1992 (tabell 7) ser vi at beskatningen i 2001 er er noe
lavere for lavere og midlere inntekter og høyere for høyere inntekter.
Tabell 6. Skattefunksjon for lønnstakere i 1990. Alle beløp i 2001 NOK.
Inntektsgrenser,Y=bruttoinntekt
Y≤30969
30969≤Y≤74924
74924≤Y≤158440
158440≤Y≤205192
205192≤Y≤266230
266230≤Y

Skatt
0
0.26Y-28700
0.2158Y-24675
0.36Y-68867
0.53Y-112593
0.615Y-133828
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Tabell 7. Skattefunksjon for lønnstakere i 1992. Alle beløp i 2001 NOK
Inntektsgrenser
Skatt
0
Y≤61343
0.302Y-24685
61343≤Y≤165626
0.358Y-46731
165626≤Y≤245372
0.453Y-88388
245372≤Y≤276044
0.488Y-101847
276044≤Y
I tabell 8 viser vi virkningen på atferd og skattebeløp av skattereformen i 1992. I
beregningen har vi brukt sosio-demografisk informasjon om individene fra 2001. I
tabellen viser vi modellresultater for individene i utvalget fra 2001 når de utsettes for
skattefunksjonene fra 1990, 1992 og 2001.
Vi ser at andelen i befolkningen som arbeider svart var omtrent uforandret som følge av
endringene av skattereglene fra 1990 til 1992. Timer arbeidet er lite påvirket og dermed
også skattebeløpene. Lavere skattesatser i 1992 enn i 1990 fører til at skattebeløpene i
1992 er noe lavere enn i 1990.
Sammenlikner vi 1992 med 2001 ser vi imidlertid at forskjellene er noe større. Lavere
skatter på lavere og midlere inntekter i 2001 enn i 1992 og høyere skatter på høyere
inntekter i 2001, fører til en lavere andel som arbeider svart, flere timer arbeidet hvitt og
høyere skatteinnbetalinger. Dette resultateter i samsvar med hva en har funnet i mange
andre studier av arbeidstilbud, se Røed og Strøm (2002). Bedrete økonomiske insentiver
(lavere marginale skattesatser) til de personer som reagerer sterkest på økonomiske
insentiver, det vil si personer med lav utdanning og potensiell lav inntekt, kan øke
arbeidsinnsatsen i befolkningen. Sterkere beskatning av personer med potensielt høye
inntekter kan på den annen side bringe skatteinntekter inn til det offentlige uten at
arbeidsinnsatsen berøres noe vesentlig.
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Tabell 8. Virkning på atferd og skattebeløp av ulike skatteregimer.
Alle beløp i 2001 kr. Individer fra 2001.
1990
Andelen som ikke arbeider svart, %
Andelen som arbeider svart,%
Timer arbeidet per år, gitt kun hvitt
Timer arbeidet totalt per år, gitt svart og
hvitt
-hvorav svarte timer per år
Hvite timer per år blant alle
Skatt, gitt kun hvitt
Skatt, gitt svart og hvitt
Samlet skatt per person

1992

2001

81.8
18.2
1599

81.9
18.1
1606

82.6
17.4
1703

1729
222
1581
62930
58304
62034

1727
221
1587
62820
57912
61905

1752
206
1616
80500
64149
69201
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Vedlegg 1: Skattefunksjonene i 1980 og 2001
Skattefunksjonene for de to årene er vist i tabellene 5 og 6 nedenfor. I estimeringen av
modellen har vi antatt at individene kjenner disse skattefunksjonene, dvs skattereglene.
Tabell 3. Skattefunksjonen for lønnsinntekter i 1980. Alle beløp i 2001 kr.
Inntektsgrenser, Y er inntekt
Y≤33300
33300≤Y≤37000
37000≤Y≤41625
41625≤Y≤59200
59200≤Y≤64750
64750≤Y≤114700
114700≤Y≤132460
132460≤Y≤165760
165760≤Y≤224960
224960≤Y≤261960
261960≤Y≤298960
298960≤Y≤335960
335960≤Y≤398860
398860≤Y≤509860
509860≤Y≤674880
674880≤Y≤694860
694860≤Y≤1064860
1064860≤Y

Skatt
0
0.524Y-17316
0.513Y-17279
0.313Y-8720
0.285Y-7096
0.296Y-7807
0.324Y-10948
0.384Y-18895
0.434Y-27184
0.484Y-38431
0.544Y-54149
0.604Y-72087
0.654Y-88885
0.704Y-117375
0.744Y-137769
0.694Y-171513
0.734Y-199307
0.754Y-220531

Tabell 4. Skattefunksjonen for lønnsinntekter i 2001. Alle beløp i 2001 kr
Inntektsgrenser. Y er inntekt.
Y≤47491
47491≤Y≤186956
186956≤Y≤320000
320000≤Y≤830000
Y>830000

Skatt
0
0.3Y-20468
0.36Y-17358
0.49Y-58958
0.55Y-108758

Vi ser at skattereglene var mer kompliserte i 1980 enn i 2001 og at skattesatsene var langt
høyere i 1980 enn i 2001.
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DET SKJULTE
ARBEIDSMARKED

Prosjekt

60464

Besvar alle spørsmål ved å sette kryss i ruten som står til høyre for svaralternativet som passer. Først noen
spørsmål om deg selv for den statistiske analysen

1

Kjønn, er du mann eller kvinne?
Mann ...........................................................................
Kvinne .........................................................................

2

❒1
❒2

Alder, hvor gammel er du?
NOTER ANTALL ÅR

3

1

Hvor mange hjemmeværende barn er det i husstanden?
NOTER ANTALL

4

1

Sivilstand, er du ......
ETT SVAR
Gift ..............................................................................
Samboer .....................................................................
Ugift/ Aldri vært gift.....................................................
Tidligere gift/ Separert/ Fraskilt ..................................
Enke/ Enkemann ........................................................

❒1
❒2
❒3
❒4
❒5

HVIS DU ER GIFT ELLER SAMBOENDE

5

Har din ektefelle/samboer inntektsgivende arbeid utenfor hjemmet?
ETT SVAR
Ja, på heltid ................................................................
Ja, på deltid ................................................................
Nei...............................................................................

❒1
❒2
❒3

TIL ALLE

6

Bor du i by, tettsted eller landdistrikt?
ETT SVAR
By ................................................................................
Tettsted .......................................................................
Landdistrikt..................................................................

7

❒1
❒2
❒3

Hvilken type bolig bor du i?
ETT SVAR
Enebolig på gårdsbruk................................................
Enebolig ellers ............................................................
2-4 manns bolig ..........................................................
Rekkehus ....................................................................
Blokk/ leiegård ............................................................
Hybel ...........................................................................
Annet...........................................................................

+

60464 001

❒1
❒2
❒3
❒4
❒5
❒6
❒7

2002 MMI

+

+

+
8

Hva er din høyeste almenutdannelse?
ETT SVAR
Folkeskolenivå ..........................................................
(Inntil 8 års skolegang)
Ungdomsskole/ Realskolenivå ................................
(9-10 års skolegang)
Videregående skole/ Gymnasnivå ..........................
(11-13 års skolegang)
Universitetsnivå ........................................................
(Mer enn 12 års skolegang + studier)

9

❒1
❒2
❒3
❒4

Har du yrkesutdannelse/ gått i lære?
ETT SVAR
Nei, ikke vært i lære ...................................................
Går fremdeles i lære...................................................
Lære uten eksamen/ prøve ........................................
Lære med avsluttende prøve (svennebrev/
fagarbeider).................................................................
Yrkesskole/ fagskole med eksamen/ mesterbrev.......

10

❒1
❒2
❒3
❒4
❒5

Yrkesstatus, er du .....?
ETT SVAR
Arbeider/operatør, ufaglært ........................................
Arbeider/operatør, faglært ..........................................
Funksjonær, ledende stilling.......................................
Funksjonær ellers .......................................................
Selvstendig .................................................................
Elev/Student/Lærling...................................................
For tiden arbeidsløs....................................................
Alderspensjonist/ AFP-pensjonist ...............................
Trygdet ........................................................................
Gift/ samboer uten eget betalt arbeid.........................

11

Annet...........................................................................
Hvor mange timer har du i løpet av siste uke arbeidet og mottatt inntekt som det er skattet for?

❒ 01
❒ 02
❒ 03
❒ 04
❒ 05
❒ 06
❒ 07
❒ 08
❒ 09
❒ 10
❒ 11

ETT SVAR
Ingen ...........................................................................
Under 10 timer............................................................
10-19 timer..................................................................
20-29 timer..................................................................
30-39 timer..................................................................
40-49 timer..................................................................
50-59 timer..................................................................

12

60 timer eller flere.......................................................
Har du hatt inntektsgivende arbeid som du har skattet av siste 12 måneder?

❒1
❒2
❒3
❒4
❒5
❒6
❒7
❒8

ETT SVAR
Ja ................................................................................
Nei ( Merk av, og gå til⇒

+

2002 MMI
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)...............................

❒1
❒2
+

+

+
13

Hva er/var din gjennomsnittlige timelønn før skatt i ditt hovedyrke? Dersom du ikke vet det, ta brutto
månedslønn og del på 160 timer
ETT SVAR
Under kr. 85,- pr time .................................................
Kr. 85-99 pr time.........................................................
Kr. 100-119 pr time.....................................................
Kr. 120-134 pr time.....................................................
Kr. 135-154 pr time.....................................................
Kr. 155-169 pr time.....................................................
Kr. 170-184 pr time.....................................................
Kr. 185-204 pr time.....................................................
Kr. 205-254 pr time.....................................................
Kr. 255-339 pr time.....................................................
Kr. 340-510 pr time.....................................................

14

Kr. 510 eller over ........................................................
Hva er din personlige samlede netto utbetalte lønn (evt. trygder) siste måned i ditt hovedyrke?

❒ 01
❒ 02
❒ 03
❒ 04
❒ 05
❒ 06
❒ 07
❒ 08
❒ 09
❒ 10
❒ 11
❒ 12

NETTO UTBETALT LØNN = BRUTTO LØNN MINUS SKATT
ETT SVAR
Inntil kr. 6.000 .............................................................
Ca. kr. 6-8.000............................................................
Ca. kr. 8-10.000..........................................................
Ca. kr. 10-12.000........................................................
Ca. kr. 12-14.000........................................................
Ca. kr. 14-16.000........................................................
Ca. kr. 16-18.000........................................................
Ca. kr. 18-20.000........................................................
Ca. kr. 20-22.000........................................................
Ca. kr. 22-24.000........................................................
Ca. kr. 24-27.000........................................................
Ca. kr. 27-35.000........................................................
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Ca. kr. 35.000 eller mer..............................................
Hva er din personlige brutto årsinntekt før skatt i ditt hovedyrke?

❒ 01
❒ 02
❒ 03
❒ 04
❒ 05
❒ 06
❒ 07
❒ 08
❒ 09
❒ 10
❒ 11
❒ 12
❒ 13

ETT SVAR
Inntil kr. 100.000 .........................................................
Kr. 100-170.000 ..........................................................
Kr. 170-220.000 ..........................................................
Kr. 220-270.000 ..........................................................
Kr. 270-340.000 ..........................................................
Kr. 340-520.000 ..........................................................
Kr. 520-700.000 ..........................................................
Kr. 700.000 eller mer..................................................

+

60464 003

❒1
❒2
❒3
❒4
❒5
❒6
❒7
❒8

2002 MMI

+

+

+
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Innen hvilken bransje arbeider du?
ETT SVAR
Jord-/skogbruk/fiske/fangst .........................................
Industri/Håndverk ........................................................
Bygg/anlegg ................................................................
Varehandel/Butikk .......................................................
Samferdsel/Transport/Post/Tele .................................
Undervisning/Forskning ..............................................
Helsevesen/Sosialomsorg ..........................................
Bank/Forsikring/Finans ...............................................
Advokat/revisor/megler e.l. .........................................
Annen tjenesteyting ....................................................
Forsvar/Politi/Fengselsvesen ......................................
Offentlig administrasjon/ Offentlig forvaltning.............
Annet yrke...................................................................
Intet yrke .....................................................................

❒ 01
❒ 02
❒ 03
❒ 04
❒ 05
❒ 06
❒ 07
❒ 08
❒ 09
❒ 10
❒ 11
❒ 12
❒ 13
❒ 14

TIL ALLE
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Har du andre inntekter enn arbeidsinntekt, f.eks. trygder, bidrag, pensjoner, renter, avkastning på aksjer eller
annen form for inntekt? Og i så fall, omtrent hvor meget utgjør dette på årsbasis?
ETT SVAR
Inntil kr. 8.000 .............................................................
Kr. 8-17.000 ................................................................
Kr. 17-35.000 ..............................................................
Kr. 35-70.000 ..............................................................
Kr. 70-100.000 ............................................................
Kr. 100-140.000 ..........................................................
Kr. 140-170.000 ..........................................................
Kr. 170-260.000 ..........................................................
Over kr. 260.000.........................................................

18

Har ikke annen inntekt................................................
Hva er din skatteprosent ved overtidsarbeide (din marginalskatteprosent)?

❒ 01
❒ 02
❒ 03
❒ 04
❒ 05
❒ 06
❒ 07
❒ 08
❒ 09
❒ 10

ETT SVAR
Under 20%..................................................................
20-29%........................................................................
30-39%........................................................................
40-49%........................................................................
50-59%........................................................................
60-69%........................................................................
70% eller over.............................................................

+

2002 MMI

60464 004

❒1
❒2
❒3
❒4
❒5
❒6
❒7

+

+

+
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Hvor stor andel av din samlede bruttoinntekt betaler du i skatt?
ETT SVAR
Under 20%..................................................................
20-29%........................................................................
30-39%........................................................................
40-49%........................................................................
50-59%........................................................................
60-69%........................................................................
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❒1
❒2
❒3
❒4
❒5
❒6
❒7

70% eller over.............................................................
Hvor mange timer tror du folk i samme hovedyrke som deg selv, gjennomsnittlig arbeider i måneden for
betaling som ikke oppgis til ligningsmyndighetene?

ETT SVAR
Ingen ...........................................................................
Under 2 timer..............................................................
2-5 timer......................................................................
6-7 timer......................................................................
8-10 timer....................................................................
11-15 timer..................................................................
16-20 timer..................................................................
21-25 timer..................................................................
26-50 timer..................................................................
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❒ 01
❒ 02
❒ 03
❒ 04
❒ 05
❒ 06
❒ 07
❒ 08
❒ 09
❒ 10

50 timer eller flere.......................................................
Hvilken timelønn tror du folk i samme hovedyrke/ livssituasjon som du selv har for arbeid som ikke oppgis?
ETT SVAR
Under kr. 85,- pr time .................................................
Kr. 85-99 pr time.........................................................
Kr. 100-119 pr time.....................................................
Kr. 120-134 pr time.....................................................
Kr. 135-154 pr time.....................................................
Kr. 155-169 pr time.....................................................
Kr. 170-184 pr time.....................................................
Kr. 185-204 pr time.....................................................
Kr. 205-254 pr time.....................................................
Kr. 255-339 pr time.....................................................
Kr. 340-510 pr time.....................................................
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Over kr. 510................................................................
Hva mener du folk tror lettest kan føre til at myndighetene oppdager ekstrainntekten?

❒ 01
❒ 02
❒ 03
❒ 04
❒ 05
❒ 06
❒ 07
❒ 08
❒ 09
❒ 10
❒ 11
❒ 12

GJERNE FLERE SVAR
For høyt forbruk i forhold til inntekt ............................
Myndighetenes generelle jakt på skatteunndragelser
Naboer/ kjente angir ...................................................
Har kjente hos skattemyndighetene ...........................
Tidligere tatt for skatteunndragelse ............................
Stikkprøvekontroll .......................................................
Vet ikke .......................................................................

+

60464 005

❒ 1,
❒ 2,
❒ 3,
❒ 4,
❒ 5,
❒ 6,
❒ 7.

2002 MMI

+

+

+
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Hva tror du er folks generelle holdning til det å ta et ekstraarbeid og motta penger som ikke oppgis til
skattemyndighetene? Tror du dette stort sett godtas, at det godtas under tvil, eller at det ikke godtas?
ETT SVAR
Godtas ........................................................................
Godtas under tvil ........................................................
Godtas ikke.................................................................

24

❒1
❒2
❒3
❒4

Vet ikke .......................................................................
Tror du folk i økende grad godtar slikt arbeid eller tror du denne form for arbeid ses på med større og større
skepsis?
ETT SVAR
Godtas mer og mer ....................................................
Økende skepsis ..........................................................
Ingen endring..............................................................

25

❒1
❒2
❒3
❒4

Vet ikke .......................................................................
Hva med omfanget av denne virksomheten? Tror du denne form for arbeid vil øke i årene som kommer eller
tror du den vil avta?
ETT SVAR
Vil øke.........................................................................
Vil avta ........................................................................
Ingen endring..............................................................

26

❒1
❒2
❒3
❒4

Vet ikke .......................................................................
Omtrent hvor mange i samme hovedyrke/ livssituasjon som du selv tror du unnlater å oppgi inntekter de har
i form av renter på innskudd, avkastning på aksjer/ obligasjoner e.l. på selvangivelsen?
ETT SVAR
Ingen/ nesten ingen ....................................................
Noen, men under 1/4-del............................................
Mellom 1/4-del og 1/2-parten .....................................
Mellom 1/2-parten og 3/4-del .....................................

27

Mellom 3/4-deler og alle .............................................
Har du noen gang hatt inntekt som du ikke har oppgitt til ligningsmyndighetene?

❒1
❒2
❒3
❒4
❒5

ETT SVAR
Ja ................................................................................
Nei ( Merk av, og gå til⇒

28

29

)...............................

❒1
❒2

Hvilke(n) form(er) for inntekt har dette vært?
GJERNE FLERE SVAR

Inntekt fra salg av egenproduserte produkter ............

❒ 01,
❒ 02,

Renteinntekter, avkastning på aksjer, obligasjoner
e.l. ...............................................................................

❒ 03,

Inntekt fra arbeidsinnsats ...........................................

For MMI

Annen form for inntekt, noter:. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
For MMI

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

+

2002 MMI

60464 006

+

+

+
TIL ALLE
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Hvis du har mulighet for å få inntekt uten å måtte oppgi den til ligningsmyndighetene, vil du ta imot en slik
inntekt?
ETT SVAR
Ja ................................................................................
Nei...............................................................................
Vet ikke .......................................................................

❒1
❒2
❒3

HVIS SVART
'JA' PÅ 29

30

Kryss av de 2 viktigste grunnene til at du ville motta inntekt uten å oppgi det til ligningsmyndighetene om
mulighetene var til stede
MAKS 2 KRYSS
Betaler nok skatt likevel/ betaler for mye skatt ellers
Litt ekstra kommer godt med/ trenger de pengene
en kan få tak i.............................................................

❒ 01,

Det er vanlig i mitt yrke/ min livssituasjon..................

❒ 02,
❒ 03,
❒ 04,

Små skatteunndragelser teller ikke så mye/ blir ikke
noe særlig av det til staten .........................................

❒ 05,

Alle ville gjøre det/ de aller fleste ville gjøre det ........

For MMI

Andre grunner, noter:. _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
For MMI

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Vet ikke .......................................................................

❒ 99.

HVIS SVART
'NEI' PÅ 29

31

Hva ville du anse for å være de viktigste grunnene for at du ikke ville unnlate å oppgi inntektene?
GJERNE FLERE SVAR
Ikke samvittighet til det ...............................................
Det er ulovlig, kan få straff .........................................
Det er en plikt .............................................................
Mener kommunen (staten) trenger skattepengene ....
Ville blitt galt hvis alle skulle gjøre det .......................
Gevinsten er for liten i forhold til sjansen for å bli tatt
Annet...........................................................................
Vet ikke, kan ikke svare .............................................

❒ 1,
❒ 2,
❒ 3,
❒ 4,
❒ 5,
❒ 6,
❒ 7,
❒ 8.

TIL ALLE
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Hvor stor tror du sjansen er for å bli tatt av ligningsmyndighetene, dersom du ikke oppgir beløpet?
ETT SVAR
Blir helt sikkert tatt ......................................................
Blir ganske sikkert tatt ................................................
Blir kanskje tatt ...........................................................
Blir ganske sikkert ikke tatt.........................................
Blir helt sikkert ikke tatt ..............................................

+

60464 007

❒1
❒2
❒3
❒4
❒5

2002 MMI

+

+

+
33

I Norge ilegges en straffeskatt i tillegg til den vanlig skatten når det oppdages skatteunndragelser. Hva vil
du tippe skatten ville blitt for ditt vedkommende dersom det f.eks. ble unnlatt å oppgi en inntekt på kr.
20.000,-?
ETT SVAR
Vanlig skatt, men liten eller ingen straffeskatt ...........
Vanlig skatt + inntil 10% straffeskatt ..........................
Vanlig skatt + 10-19% straffeskatt .............................
Vanlig skatt + 20-29% straffeskatt .............................
Vanlig skatt + 30-39% straffeskatt .............................
Vanlig skatt + 40-49% straffeskatt .............................

34

❒1
❒2
❒3
❒4
❒5
❒6
❒7

Vanlig skatt + 50% eller mer i straffeskatt .................
Har du iløpet av siste 12 måneder utført et arbeid hvor inntektene av dette ikke er blitt eller vil bli oppgitt til
skattemyndighetene?
ETT SVAR
Ja, har utført ...............................................................
Nei, har ikke utført ( Merk av, og gå til⇒

38

) ......

❒1
❒2

SPØRSMÅLENE

35 36 37
BESVARES KUN
HVIS DU SVARTE
'HAR UTFØRT' PÅ

34
35

Omtrent hvor mange timer har du i løpet av siste 12 måneder utført et slikt arbeid?
ETT SVAR
Inntil 10 timer ..............................................................
10-24 timer..................................................................
25-49 timer..................................................................
50-99 timer..................................................................
100-199 timer..............................................................
200-399 timer..............................................................
400-599 timer..............................................................
600-799 timer..............................................................
800-999 timer..............................................................

36

1000 timer eller mer ...................................................
Hva var ditt gjennomsnittlige vederlag pr. time (timelønn) for dette arbeidet?

❒ 01
❒ 02
❒ 03
❒ 04
❒ 05
❒ 06
❒ 07
❒ 08
❒ 09
❒ 10

ETT SVAR
Under kr. 85,- pr time .................................................
Kr. 85-99 pr time.........................................................
Kr. 100-119 pr time.....................................................
Kr. 120-134 pr time.....................................................
Kr. 135-154 pr time.....................................................
Kr. 155-169 pr time.....................................................
Kr. 170-184 pr time.....................................................
Kr. 185-204 pr time.....................................................
Kr. 205-254 pr time.....................................................
Kr. 255-339 pr time.....................................................
Kr. 340-510 pr time.....................................................
Over kr. 510................................................................

+

2002 MMI

60464 008

❒ 01
❒ 02
❒ 03
❒ 04
❒ 05
❒ 06
❒ 07
❒ 08
❒ 09
❒ 10
❒ 11
❒ 12
+

+

+
37

Omtrent hvor stor var summen av den inntekt du hadde, men ikke oppga til ligningsmyndighetene ved siste
skatteligning (summen av arbeidsinntekter, renter, utbytte eller annen form for inntekt)?
ETT SVAR

❒1
❒2
❒3
❒4
❒5
❒6
❒7
❒8
❒9

Inntil kr. 10.000,-.........................................................
Kr. 10-15.000,-............................................................
Kr. 15-30.000,-............................................................
Kr. 30-70.000,-............................................................
Kr. 70-100.000,-..........................................................
Kr. 100-140.000,-........................................................
Kr. 140-170.000,-........................................................
Kr. 170-250.000,-........................................................
Kr. 250.000,- eller mer................................................
TIL ALLE

38

Er du enig eller uenig i følgende påstander?

ETT SVAR I HVER LINJE

Enig

Hverken enig
eller uenig

Uenig

Vet ikke

• Skattetrykket i dag gjør at folk ikke er interessert i å
arbeide overtid.....................................................................

1

2

3

4

❒

❒

❒

❒

1

• Dagens skattenivå er nødvendig for å ha en velferdsstat
som vår.................................................................................

❒

❒

❒

❒

2

• Det er forståelig at folk gjerne utfører arbeid mot
skattefri betaling..................................................................

❒
❒

❒
❒

❒
❒

❒
❒

• Skatteunndragelser bør straffes hardt..............................

39

3

4

Hvilket parti stemte du på ved siste stortingsvalg 10. september 2001?
ETT SVAR
Arbeiderpartiet ............................................................
Fremskrittspartiet (FRP) .............................................
Høyre ..........................................................................
Kristelig Folkeparti (KrF).............................................
Rød Valgallianse (RV) ................................................
Senterpartiet ...............................................................
Sosialistisk Venstreparti (SV) .....................................
Venstre........................................................................
Annet parti ..................................................................
Stemte ikke .................................................................

TAKK

FOR

❒ 01
❒ 02
❒ 03
❒ 04
❒ 05
❒ 06
❒ 07
❒ 08
❒ 09
❒ 10

HJELPEN!

LEGG DET UTFYLTE SKJEMAET I DEN VEDLAGTE SVARKONVOLUTTEN (PORTO ER BETALT) OG POSTLEGG
DEN SNAREST. IKKE SETT NAVNET DITT PÅ SKJEMAET.

+

60464 009

2002 MMI

+
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