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Eks tern re vi sor og  
øko no misk kri mi na li tet
Ar tik ke len gir en ana ly se av re vi sors hold nin ger og er fa rin ger knyt tet til øko no misk kri
mi na li tet og gjen gir en del hold nin ger og for vent nin ger til re vi sor og øko no misk kri mi na li
tet hos kjen te ak tø rer in nen næ rings li vet. Ana ly se ne er ba sert på en spør re un der sø kel se 
blant eks terne re vi so rer, mens in ter vju ene er gjen nom ført med bru ke re av regn ska pet.

Artikkelen er 
forfattet av:
Stats au to ri sert re vi sor
Kris ter Dra ge
Det un der stre kes at ar tik ke len er 
skre vet som pri vat per son og ikke i 
ar tik kel for fat te rens egen skap som 
an satt i Skatt øst.

Ar tik ke len byg ger på mas ter opp ga ve for 
mas ter stu di et i re vi sjon og regn skap ved 
Han dels høy sko len BI Oslo. Masteroppga-
ven ble skre vet i sam ar beid med Tho mas 
Ol stad, og ut gjor de vårt av slut ten de ar beid 
ved stu di et i 2008. Ar tik ke len er like vel 
skre vet av for fat te ren ale ne, og jeg står 
også ale ne til an svar for inn hol det i ar tik-
ke len. Si den ar tik ke len tar for seg sel ve 
ana ly sen fra masteroppgaven, hen vi ses det 
til masteroppgaven i sin hel het for and re 
for hold som måt te være av inter esse.

Te ma et for frem stil lin gen
Te ma et for ar tik ke len er eks tern re vi sor og 
øko no misk kri mi na li tet. Når det gjel der 
ty per øko no misk kri mi na li tet, har vi valgt 
å av gren se til skat te- og av gifts kri mi na li tet, 
samt hvit vas king. På bak grunn av en kelte 
un der sø kel ser har vår på stand vært at en 
del av skat te- og av gifts kri mi na li te ten og 
hvit vas kin gen mu lig gjø res ved bruk av 
kon tant trans ak sjo ner, her un der fy sisk bruk 
av kon tan ter (se egen boks om øko no misk 
kri mi na li tet og kon tant trans ak sjo ner).

Ved rø ren de bruk av kon tan ter og dets 
sam men heng med svart øko no mi, ble det i 
for bin del se med frem leg gel se av stats bud-
sjet tet 2010: Skat te- og av gifts opp leg get, 
frem met for slag til lov end rin ger. De fore-
slåt te lov end rin gene går ut på å re du se re 
bru ken av kon tan ter for å for hind re svart 
øko no mi. Ett av lov for sla ge ne går ut på å 
nek te fra drag både skat te mes sig og mer-
verdiavgiftsmessig for kost na der over kr 
10 000, hvis den ne kost na den ikke be tales 

via bank. I til legg er det fo re slått en lov-
end ring i form av et med an svar for kjø per, 
som går ut på at kjø per kan gjø res med an-
svar lig for skatt og mer verdi avgift, for ut-
satt at kjø pe sum men over sti ger kr 10 000 
og den ikke be tales via bank. Beg ge lov for-
sla ge ne er en opp føl ging av Skatteunndra-
gelsesutvalgets ut red ning i NOU 2009:04.

Ana ly se av re vi sors hold nin ger og 
er fa rin ger med øko no misk 
kri mi na li tet
Ana ly sen er ba sert på en spør re un der sø-
kel se i 2008 blant eks terne re vi so rer i 
Nor ge. Det ble i alt sendt ut 1198 spørre-
skje maer til for skjel lige re vi so rer i Nor ge, 
hvor an tall kom plet te svar ut gjor de 423, 
dvs. en svar an del på 35,3 %. For yt ter li-
ge re opp lys nin ger knyt tet til un der sø kel-
sen, se egen fak ta boks.

Re vi sors hold nin ger til øko no misk kri
mi na li tet
Før s te del av un der sø kel sen er en ana ly se av 
re vi sors hold nin ger til øko no misk kri mi na-
li tet som så dan. Pro ble met med å måle 
re vi sors hold nin ger til øko no misk kri mi na-
li tet gjen nom et spør re skje ma, er at spørs-
må le ne kan tol kes ulikt fra re vi sor til re vi-
sor. Vi me ner like vel at sva re ne fra spørs må-
le ne kan gi et godt bil de av re vi sors hold-
nin ger knyt tet til øko no misk kri mi na li tet.

Ta bell 1:
Vi sat te frem føl gen de på stand: «Kon tant ba
ser te bran sjer er mer ut satt for øko no misk 
kri mi na li tet enn and re bran sjer.»

An tall I pro sent

Helt enig 240 50,8 %

Del vis enig 156 33,1 %

Ver ken enig el ler uenig 39 8,3 %

Del vis uenig 23 4,9 %

Helt uenig 14 3,0 %

To talt 472 100 %

Det er blitt foku sert på pro ble me ne knyt-
tet til kon tant ba ser te bran sjer, og dets 
sam men heng med mu lig he te ne for øko no-
misk kri mi na li tet. Tal le ne i ta bell 1 vi ser at 
over halv par ten av re vi so re ne er helt eni ge 
i på stan den, og at i un der kant av 84 % av 
alle re vi so re ne er helt el ler del vis eni ge i 
på stan den. På bak grunn av tal le ne er det 
stor enig het blant re vi so re ne om at kon-
tant ba ser te bran sjer er mer ut satt for øko-
no misk kri mi na li tet enn and re bran sjer.

Ta bell 2:
Vi sat te frem føl gen de på stand: «På grunn av 
myn dig he tens økte fo kus på øko no misk kri
mi na li tet, skjer ikke øko no misk kri mi na li tet 
i like stor grad som før.»

An tall I pro sent

Helt enig 6 1,3 %

Del vis enig 104 22,0 %

Ver ken enig el ler uenig 141 29,9 %

Del vis uenig 166 35,2 %

Helt uenig 55 11,7 %

To talt 472 100 %

Myn dig he te ne har gjen nom hand lings pla-
ner mot øko no misk kri mi na li tet, opp ret-
telse av di ver se ut valg an gå en de re de gjø rel se 
for mu lig re gel end rin ger i be kjem pel sen av 
øko no misk kri mi na li tet, samt and re til tak, 
vist at fo ku set på øko no misk kri mi na li tet 
har økt. Ut fra sva re ne fra ta bell 2 er ho ved-
an de len av re vi so re ne ueni ge i at økt fo kus 
på øko no misk kri mi na li tet har re sul tert i en 
ned gang av slik type kri mi na li tet. Samtidig 
ut gjør an de len re vi so rer som ver ken er 
eni ge el ler ueni ge rundt 30 %, mens de 
som er del vis eni ge ut gjør 22 %. Ho ved vek-
ten av sva re ne lig ger rundt del vis enig til 
del vis uenig, hvor alt så sva re ne fra de som 
ver ken er eni ge el ler ueni ge ut gjør så mye 
som rundt 30 %. Det kan tyde på at 
på stan den opp le ves van ske lig å ta stil ling til.
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Ta bell 3:
Vi sat te frem føl gen de på stand: «I dag av dek
kes det fle re til fel ler av mis lig he ter enn før 
med bak grunn i økt fo kus på øko no misk 
kri mi na li tet.»

An tall I pro sent

Helt enig 56 11,9 %

Del vis enig 200 42,4 %

Ver ken enig el ler uenig 146 30,9 %

Del vis uenig 60 12,7 %

Helt uenig 10 2,1 %

To talt 472 100 %

Som en oppfølgingspåstand ble re vi so re ne 
kon fron tert med på stan den om at det i 
dag av dek kes fle re til fel ler av øko no misk 
kri mi na li tet som en føl ge av økt fo kus på 
om rå det. Svar an de le ne frem går av ta bell 3 
og dis se vi ser at det til sy ne la ten de kan 
vir ke som om re vi so re ne er eni ge i den ne 
på stan den, da over halv par ten av re vi so-
re ne har svart «helt enig» el ler «del vis 
enig», samt at så lite som ca. 15 % er helt 
el ler del vis ueni ge. Verdt å mer ke seg at 
hele 31 % av re vi so re ne har svart at de 
ver ken er enig el ler uenig i på stan den, noe 
som på den and re si den kan tyde på at 
på stan den ikke nød ven dig vis opp le ves som 
helt opp lagt.

Ta bell 4:
Ta bel len vi ser sva re ne vi fikk når vi spur te: I 
hvor stor grad me ner du det er mu lig for 
re vi sor å fore byg ge mis lig he ter gjen nom re vi
sjo nen?

An tall I pro sent

Svært li ten grad 3 0,6 %

Li ten grad 13 2,8 %

Noen grad 255 55,2 %

Stor grad 177 38,3 %

Svært stor grad 14 3,0 %

To talt 462 100 %

Et spørs mål som vi fant in ter es sant, var 
om re vi sor selv opp le ver at re vi sjon fore-
byg ger mis lig he ter. Ta bell 4 vi ser at over 
halv par ten av re vi so re ne selv me ner at 
re vi sjon fore byg ger i noen grad, og at over 
38 % me ner at re vi sjon fore byg ger i stor 
grad. Alt så me ner ca. 94 % av alle re vi so-
re ne at re vi sjon er med på å fore byg ge 
mis lig he ter.

Ta bell 5:
Vi sat te frem føl gen de på stand: «Det er 
umu lig å av dek ke mis lig he ter in nen for den 
tid, og med de res sur ser, en re vi sor har til 
rå dig het.»

An tall I pro sent

Helt enig 12 2,7 %

Del vis enig 130 29,5 %

Ver ken enig el ler uenig 118 26,8 %

Del vis uenig 136 30,8 %

Helt uenig 45 10,2 %

To talt 441 100 %

Ofte opp le ver re vi sor at det er be gren set 
med tid og res sur ser til å kun ne av dek ke 
mis lig he ter ved revisjonsoppdragene. Av 
den grunn frem sat te vi på stan den om at 
det ikke er mu lig for re vi sor å av dek ke 
mis lig he ter, gitt den tid og res sur ser re vi-
sor har til rå dig het. Det frem går av ta bell 
5 at over 40 % av re vi so re ne er ueni ge i 
på stan den, rundt 27 % er ver ken enige 
el ler uenige, mens nes ten 30 % er del vis 
eni ge i på stan den. Sett i sam men heng 
med sva re ne i ta bell 4 om re vi sjon og 
fore byg ging av mis lig he ter, er det nær lig-
gen de å dra slut nin gen at re vi so re ne selv 
me ner at re vi sjon er mer ret tet mot fore-
byg ging enn av dek king av øko no misk 
kri mi na li tet.

Ta bell 6:
Vi sat te frem føl gen de på stand: «På grunn av 
re vi sors økte fo kus på øko no misk kri mi na li tet 
som føl ge av re vi sor lo ven av 1999, skjer ikke 
øko no misk kri mi na li tet i like stor grad som før.»

An tall I pro sent

Helt enig 10 2,3 %

Del vis enig 87 19,7 %

Ver ken enig el ler uenig 164 37,2 %

Del vis uenig 127 28,8 %

Helt uenig 53 12,0 %

To talt 441 100 %

Gjen nom inn fø rin gen av re vi sor lo ven av 
1999 ble det gjen nom lov giv nin gen ret tet 
fo kus på re vi sor som kon trol lør og be kjem-
per av øko no misk kri mi na li tet. På bak grunn 
av det te ble re vi so re ne møtt med på stan den 
om at øko no misk kri mi na li tet ikke skjer i 
like stor grad som før. Tal le ne fra ta bell 6 
vi ser at 22 % er eni ge i på stan den, over 40 
% er ueni ge i på stan den og at i over kant av 
37 % er ver ken eni ge el ler ueni ge i på stan-
den. På stan den kan sam men lig nes med 
på stan den som ble frem satt i ta bell 2, om 
økt fo kus fra myn dig he ten med fø rer at øko-
no misk kri mi na li tet ikke skjer i like stor grad 
som før. Tal le ne fra ta bell 2 stem mer ri me lig 
bra over ens med tal le ne fra ta bell 6, noe som 
til sier at re vi sor ikke opp le ver noen kob ling 
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STYRETS 
arbeid og ansvar

Styrets arbied og ansvar   4. utgave

ISBN 978-82-7082-000-0

Styrets arbeid og ansvar
4. utgave

Målsettingen med boken er å gi en kortfattet og praktisk ori-
entering om styre arbeid etter følgende lover:
• aksjeloven av 13. juni 1997 
• allmennaksjeloven av 13. juni 1997 
• regnskapsloven av 17. juli 1998 
• revisorloven av 15. januar 1999 

Boken tar for seg formelle regler og praktiske forhold knyttet 
til styresammen setning, styrets oppgaver og forholdet mellom 
 styret og daglig ledelse. Videre omhandles styremedlemmenes 
rettigheter,  plikter og ansvar. Norsk anbefaling om eierstyring 
og selskapsledelse, utarbeidet av Norsk Utvalg for Eierstyring 
og Selskapsledelse (NUES), er omtalt i et eget kapittel da denne 
i utgangspunktet gjelder børs noterte selskaper. 

Boken vil være til hjelp for selskaper som har styre, og for 
personer som blir valgt inn i et styre.

Denne 4. utgaven er utarbeidet av advokat fullmektig Anne 
Taran  Tjølsen og diplomøkonom og Master of Management 
Bodil Kilaas, begge Den norske Revisor forening.

Kr 240,–

Styrets arbeid og ansvar
Kortfattet og praktisk orientering om styre-
arbeid i henhold til aksjelovene, regnskaps-
loven og revisorloven. Ny utgave i november 
2009.

Merverdiavgiftsloven
– en presentasjon

2. utgave

Merverdiavgiftsloven 
– en presentasjon

Hovedformålet med boken er å gi brukere av både ny og gammel merverdi
avgiftslov et verktøy for enkelt å finne frem til de parallelle bestemmelsene 
i de to lovene.

I tillegg til lovspeilet er formålet å gi en kort presentasjon av den nye lovens 
systematikk og oversikt over de materielle endringene som er angitt i lov
for arbeidene. 

Annen utgave er utvidet med lov og forskrift, og disse gjengis som vedlegg 
bak i boken.
 
Boken er egnet for merverdiavgiftspliktige, regnskapsførere, revisorer, 
 advokater og andre brukere av merverdiavgiftsloven.
 
Ansvarlig for utarbeidelse er advokatfullmektig Kari Elisabeth Christiansen, 
BDO Advokater DA. Rådgiver merverdiavgift Margit Kjetsaa, Den norske 
Revisorforening, har bistått med faglige råd.

ISBN 978-82-7082-294-2
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Kr 325,–

Merverdiavgiftsloven 
– en presentasjon
En praktisk og nyttig presentasjon av den nye 
merverdiavgiftsloven. Boken inneholder også 
lovspeil, lov og forskrift. 2. utgave februar 
2010.

aksje
lovgivningen

8. utgave

Formålet med boken er å gi en oversikt over 
hovedelementene i aksjelovgivningen av 13. juni 1997. 
Det er lagt spesiell vekt på å presentere endringene i 
forhold til tidligere aksjelov av 1976. Boken er rettet opp 
og ajourført med de endringer som har vært underveis. 
 
I åttende utgave er boken ajourført med lovendringer 
pr. september 2009. Vedtatte lovendringer gjelder blant 
annet selskapenes mulighet for økt bruk av elektronisk 
kommunikasjon med aksjeeierne samt innføring av 
revisjonsutvalg i allmennaksjeselskaper.
 
 Advokat Tom Larsen i Den norske Revisorforening er 
ansvarlig for oppdateringen av denne utgaven.

ISBN: 978-82-7082-288-1

aksjelovgivningen

Kr 275,–

Aksjelovgivningen
Boken presenterer aksjelovene på en praktisk 
og nyttig måte. Særtrykk av lovteksten fi nnes 
bakerst i boken. Åttende utgave er ajourført 
med lovendringer pr. september 2009.
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ISBN 978-82-7082-295-9

Norwegian Company Legislation

Norwegian Company Legislation is an English translation of the two 
Norwegian Companies Acts:
 • Act no. 44 of 13 June 1997 relating to limited liability companies
 • Act no. 45 of 13 June 1997 relating to public limited liability companies
It is a combined printed-electronic book. This edition is updated as per 
1 March 2010. Additional updating of the eBook may take place in the 
event of post-publishing amendments.
 Norwegian Company Legislation was translated in 1997 by Inter-Set 
and revised in 2000 by Douglas Ferguson, Government Authorised 
Translator, Allegro AS Språktjenester. Later amendments are made by Den 
norske Revisorforening and Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.

Norwegian Company Legislation er en engelsk oversettelse av 
de norske aksjelovene
 • lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
 • lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper
Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). 
Denne utgaven er oppdatert pr. 1. mars 2010. Ytterligere oppdatering av 
eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen.
 Norwegian Company Legislation ble oversatt i 1997 av Inter-Set og 
revidert i 2000 av statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro AS 
Språktjenester. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening 
og Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 
oversettelse:

Norwegian Bookkeeping Legislation
Norwegian Accounting Act
Norwegian VAT Act

revisorforeningen.no

16297_N_Company_Legisl_omslag.indd   1 17.03.10   11.02

Kr 500,–

Norwegian Company Legislation
Aksjeloven og allmennaksjeloven i engelsk 
oversettelse, i kombinert papir-elektronisk 
format. Niende utgave er ajourført pr. mars 
2010.
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Norwegian VAT Act

VAT Act
NORWEGIAN

ISBN: 978-82-7082-277-5

Norwegian VAT Act is an English translation of Act no. 66 of 
19 June 1969 relating to value added tax. It is a combined printed-
electronic book. This edition is updated as per 1 January 2009. 
Additional updating of the eBook may take place in the event of 
post-publishing amendments.
 Norwegian VAT Act is based on the unoffi cial translation published 
by the Royal Norwegian Ministry of Finance and Customs in 1995, 
modifi ed and updated in 2001 by Den norske Revisor forening. 
Later amendments is made by Den norske Revisorforening and 
Government Authorised Translator Douglas Ferguson, Allegro a/s.

Norwegian VAT Act er en engelsk oversettelse av lov av 19. juni 1969 
nr. 66 om merverdiavgift. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 
elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2009. 
Ytterligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som 
skjer etter utgivelsen.
 Norwegian VAT Act er basert på en uoffi siell oversettelse utgitt 
av Det kgl. fi nans- og tolldepartement i 1995, revidert og oppdatert 
i 2001 av Den norske Revisorforening. Senere endringer er gjort av 
Den norske Revisorforening og statsautorisert translatør Douglas 
Ferguson, Allegro a/s.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 
oversettelse:

Norwegian Bookkeeping Legislation
Norwegian Accounting Act
Norwegian Company Legislation

revisorforeningen.no

Kr 390,–

Norwegian VAT Act
Ny merverdiavgiftslov 2009 i engelsk over-
settelse, i kombinert papir-elektronisk format.
Januar 2010.

Kr 435,–

Konseptuelle rammeverk for regnskap
Konseptuelle rammeverk er utviklet for å kunne 
utlede løsninger på praktiske problemstillinger 
og boken er både en beskrivelse og en analyse 
av konseptuelle rammeverk. Boken er egnet 
som fordypning for studenter og er nyttig for 
regnskapspliktige, revisorer, regnskapstilsyn, 
analytikere og andre brukere av regnskap.

M
erverdiavgift i regnskapet 2010

ISBN: 978-82-7082-273-7

2010

Merverdiavgift
i regnskapet
 pr. 1. januar

Kr 210,–

Merverdiavgift i regnskapet 2010
Et stikkordsmessig  oppslagsverk og nyttig 
 supplement til lover, forskrifter, meldinger og 
uttalelser om merverdiavgift. Ny utgave i 
januar 2010.

Boken presenterer de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) på norsk. Standardsamlingen 
er basert på IFRS-forskriften med vedlegg. Bokens del 2 gir en innføring i når og hvordan IFRS 
kan anvendes av norske foretak i konsern- og selskapsregnskapene, og gjengir norsk regelverk 
som gjelder i tillegg til IFRS-reglene.

IFRS er relevant for børsnoterte foretak og foretak med utenlandske investorer og andre 
regnskapsbrukere som ønsker IFRS-rapportering. Norske foretak som benytter norsk god 
regnskapsskikk kan også bli berørt av IFRS-reglene. De norske regnskapsstandardene er 
påvirket av IFRS og har flere henvisninger som forutsetter tilgang til IFRS-standardene. Dette 
gjelder for eksempel NRS 15A om aksjebasert betaling, NRS 6A om pensjon og NRS(HU) om 
anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk.

2007-utgaven er oppdatert per mars 2007 og oversettelsene av IFRIC 7 til 11 og IFRS 8 er tilføyd.

3. utgave

2009

ISBN: 978-82-7082-287-4

2009

2009

ifrs på norsk
 Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder ifrs på norsk

 Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder

ifrs på n
o
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 Forskrift om

 internasjonale regnskapsstandarder

Kr 775,–

IFRS på norsk
Boken presenterer de internasjonale 
 regnskapsstandardene (IFRS) på norsk. 
 Samlingen er basert på vedleggene i IFRS- 
forskriften. Med trykt eksemplar følger en 
lisens til  tittelens eBok. 3. utgave september 
2009.

9 7 8 8 2 7 0 8 2 2 6 1 4

ISBN 978-82-7082-261-4

Konsernregnskap
Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS
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Konsernregnskap – Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og 
GRS  omhandler gjeldende internasjonale regnskapsstandarder 
med fokus på IFRS 3 og IAS 27. Konsekvensene av endringer i 
de reviderte standardene som kom i januar 2008, omtales 
 summarisk. Boken vil være relevant også for selskaper som 
anvender norsk god regnskapsskikk. Eksemp lene som er presen-
tert i boken, vil i det alt vesentligste være gyldige, men etter 
norsk god regnskapsskikk kan også andre løsninger være mulige. 
De  forventede nye høringsutkast for norsk god regnskapsskikk 
er ikke omhandlet i boken.

Boken er utformet slik at den er anvendelig både for  praktiserende 
revisorer og regnskapsansvarlige i konsern, samtidig som den 
egner seg som lærebok for studenter. Boken tar for seg regn-
skaps  standardenes krav og belyser konsekvensene av regelverket 
med praktiske eksempler. 

De fi re forfatterne er alle statsautoriserte revisorer med lang erfa-
ring fra revisjon av norske og internasjonale selskaper og kjenner 
 konsernproblematikk fra praktisk virkelighet. Helge Bettmo er 
pensjonert partner og Anders Gøbel partner i Ernst & Young AS. 
Rita Granlund og Sjur Holseter er partnere i Pricewaterhouse-
Coopers AS.

Konsernregnskap
Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS

Rita Granlund Anders Gøbel Sjur Holseter Kjetil Rimstad

Kr 490,–

Konsernregnskap
Boken omhandler gjeldende internasjonale 
 regnskapsstandarder med fokus på IFRS 3 og 
IAS 27 for regnskapsår som påbegynnes etter 
juli 2009. GRS omhandles i eget kapittel 
 hovedsakelig med utgangspunkt i NRS (F) 
 Virksomhetskjøp og  konsernregnskap (revidert 
mars 2010). 2. utgave april 2010.

Bestill bøkene på revisorforeningen.no Alle priser er ekskl. frakt, eksp.omk. og mva.

BØKER OG TIDSSKRIFTER fra

16298_Prod_ann_BokerFraRevisorforeningen_mars10_RR.indd   1 30.03.10   10.41
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mel lom økt fo kus på øko no misk kri mi na li-
tet og om fan get av øko no misk kri mi na li tet.

Ta bell 7:
Vi sat te frem føl gen de på stand: «Bruk av 
kon tan ter øker ri si koen for øko no misk kri mi
na li tet.»

An tall I pro sent

Helt enig 213 50,4 %

Del vis enig 173 40,9 %

Ver ken enig el ler uenig 20 4,7 %

Del vis uenig 12 2,8 %

Helt uenig 5 1,2 %

To talt 423 100 %

Fra ta bell 7 kan vi lese at over 91 % av re vi-
so re ne er eni ge at bruk av kon tan ter øker 
ri si koen for øko no misk kri mi na li tet. Ved å 
sam men lig ne sva re ne fra på stan den mot 
sva re ne i på stan den om at kon tant ba ser te 
bran sjer er mer ut satt for øko no misk kri mi-
na li tet, er det en klar opp fat ning blant re vi so-
re ne at kon tan ter an ses som et ri si ko om rå de.

Ta bell 8:
Vi sat te frem føl gen de på stand: «Det bør 
stil les stren ge re krav til do ku men ta sjon når 
en fak tu ra er be talt kon tant enn hvis den er 
be talt gjen nom bank.»

An tall I pro sent

Helt enig 104 24,6 %

Del vis enig 186 44,0 %

Ver ken enig el ler uenig 84 19,9 %

Del vis uenig 36 8,5 %

Helt uenig 13 3,1 %

To talt 423 100 %

Ut fra vår hy po te se om at bruk av kon tan ter 
er et sær skilt ri si ko om rå de, frem stil te vi 
på stan den om at det bør stil les stren ge re krav 
til do ku men ta sjon når en fak tu ra er be talt 
kon tant enn hvis den er be talt gjen nom bank. 

Ta bell 8 vi ser at over 68 % av re vi so re ne er 
eni ge i på stan den, mens kun i over kant av 11 
% av re vi so re ne er ueni ge i på stan den. Svar-
an de len kan tyde på at re vi so re ne ser på reg-
lene i bokføringsloven med for skrift som lite 
dek ken de i for hold til den ne type pro blem-
stil ling. Hva re vi sor fak tisk gjør i sli ke til fel ler 
fan ges imid ler tid ikke opp av spørs må let.

Ta bell 9:
Vi sat te frem føl gen de på stand: «Det bør være en 
gren se for hvor sto re be løp som kan be tales kon
tant før ret ten til fra drag for inn gå en de mer
verdi avgift og skat te mes sig fra drag fal ler bort.»

An tall I pro sent

Helt enig 32 7,6 %

Del vis enig 76 18,0 %

Ver ken enig el ler uenig 108 25,5 %

Del vis uenig 71 16,8 %

Helt uenig 136 32,2 %

To talt 423 100 %

Ved rø ren de på stan den om at det bør være 
en gren se for hvor sto re be løp som kan 
be tales kon tant før av gifts mes sig og skat te-
mes sig fra drag fal ler bort, vi ser re sul ta te ne i 
ta bell 9 at re vi so re ne er split tet. Nes ten halv-
par ten av re vi so re ne er ueni ge i på stan den 
og hele 32 % er helt ueni ge i på stan den. Det 
kan vir ke som om re vi sorer er skep tiske til at 
en slik gren se skal fore lig ge i for hold til 
av skjæ ring av fra drags ret ten. Tatt i be trakt-
ning at re vi sorer an ser så vel kon tant ba ser te 
bran sjer som bruk av kon tan ter som ri si ko-
fylt ut fra et mislighetsperspektiv, kan tal le ne 
vir ke noe uro vek ken de. På bak grunn av 
det te kun ne man ha grunn til å tro at re vi sor 
vil le sett po si tivt på en even tuell gren se for 
hva som kun ne ha blitt be talt kon tant før 
av skjæ ring av fra drags ret ten vil le ha blitt 
gjort gjel den de. I vår spør re un der sø kel se 
had de vi in gen opp føl gings spørs mål som 
kun ne gitt svar på år sa ken til den ne skep si-
sen.

Ta bell 10:
Vi sat te frem føl gen de på stand: «Det bør være 
en gren se for hvor stor kon tant be hold ning en 
virk som het kan ha.»

An tall I pro sent

Helt enig 21 5,0 %

Del vis enig 66 15,6 %

Ver ken enig el ler uenig 95 22,5 %

Del vis uenig 99 23,4 %

Helt uenig 142 33,6 %

To talt 423 100 %

Fra ta bell 10 kan vi ut le de at over halv par-
ten av re vi so re ne som har svart på spør re-
un der sø kel sen, er ueni ge i at det bør være 
en gren se for stør rel sen på et sel skaps kon-
tant be hold ning. I til legg er nes ten 23 % 
ver ken eni ge el ler ueni ge i på stan den. Det 
vil ek si ste re prak tis ke pro ble mer med å 
inn fø re en slik gren se for alle ty per sel ska-
per i for skjel lige bran sjer. Hvor vidt det er 
en slik for kla ring som lig ger bak an de len 
som er ueni ge i på stan den, skal være 
uvisst.

Ta bell 11:
Vi sat te frem føl gen de på stand: «Be ta ling 
gjen nom bank for alle oppgjørstransaksjoner 
stør re enn kr 40 000 mel lom næ rings dri
ven de bør gjø re preseptorisk (ufra vi ke lig) 
gjen nom lov.»

An tall I pro sent

Helt enig 52 12,3 %

Del vis enig 122 28,8 %

Ver ken enig el ler uenig 91 21,5 %

Del vis uenig 72 17,0 %

Helt uenig 86 20,3 %

To talt 423 100 %

Ta bell 11 vi ser at det ikke fin nes noen klar 
for me ning blant re vi so re ne om at det bør 
kre ves be ta ling gjen nom bank for alle 
oppgjørstransaksjoner stør re enn kr 
40 000 mel lom næ rings dri ven de. Igjen 
kan det vir ke noe un der lig at an de len av 
re vi so re ne er så pass spredt på ska la en, sett 
opp mot svar an de le ne fra på stan de ne i 
ta bell 1 og ta bell 7, som beg ge vi ser at 
fles te par ten av re vi so re ne me ner at kon-
tant ba ser te bran sjer og bruk av kon tan ter 
øker ri si koen for øko no misk kri mi na li tet. 
Men si den vi ikke har an nen data som 
kan for kla re spred nin gen blant re vi so re ne, 
kan vi bare kon sta te re at tal le ne vir ker noe 
un der li ge, uten å vite for kla rin ge ne bak 
svar an de le ne.

Re vi sors er fa rin ger
I and re del av un der sø kel sen vil le vi prø ve 
fan ge opp er fa rin ger til re vi so rer an gå en de 
for skjel lige for mer for øko no misk kri mi-
na li tet, samt er fa rin ger knyt tet til bruk av 
kon tan ter. Re sul ta te ne som frem går av 
ta bell 12 til ta bell 13 er ment å be ly se 
hvil ke er fa rin ger re vi sor har i for hold til 
av dek king av øko no misk kri mi na li tet. I 
ta bell 14 til ta bell 18 frem går til fel ler hvor 
re vi sor har av dek ket mu li ge ri si ko til fel ler 
ved bruk av kon tan ter.
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Ta bell 12:
Har du som eks tern re vi sor, i lø pet av de sis te 
fem år, opp da get mis lig he ter el ler for søk på 
mis lig he ter, som ut gjor de/vil le ha ut gjort 
unn dra gel ser stør re enn kr 40 000?

An tall I pro sent

Ja 287 62,3 %

Nei 174 37,7 %

To talt 461 100 %

Ta bell 12 vi ser hvor dan svar an de le ne for-
del te seg blant re vi so re ne. Vi har in gen for-
ut set nin ger for å kun ne ut ta le oss om tal-
le ne, da vi ek sem pel vis ikke vet ver ken an tall 
re vi sjons opp drag den en kelte re vi sor har 
del tatt på, el ler i hvor man ge til fel ler den 
en kelte re vi sor har opp da get mis lig he ter. 
Også for di vi ikke kan sam men lig ne sva re ne 
med and re un der sø kel ser etc., er det van ske-
lig å ta stil ling til svar an de len. Til sy ne la ten de 
vir ker svar an de len som be kref tet å ha av dek-
ket mis lig he ter el ler for søk på mis lig he ter, 
som det frem går av spørs må let, ri me lig høy 
sett i for hold til an tal let som har svart. At 
nes ten to tred je de ler be kref ter å ha av dek ket 
sli ke til fel ler, og i den stør rel ses or de nen som 
nevnt, må sies å kun ne un der byg ge på stan-
den om at re vi sor har stor be tyd ning i 
be kjem pel sen av øko no misk kri mi na li tet.

Bak sva re ne kan vi se at det er for skjell mel-
lom er fa ring og opp da gel se av mis lig he ter. 
Re vi so rer med mer enn fem års er fa ring fra 
re vi sjon har en gjen nom gå en de stør re opp da-
gel ses pro sent enn re vi so rer med fem års er fa-
ring og mind re. Det te vir ker ri me lig, da det 
ofte kre ves er fa ring for å av dek ke sli ke for hold.

Ta bell 13:
Ta bel len vi ser sva re ne til re vi so re ne som 
had de svart «ja» på spørs må let om de har 
opp da get mis lig he ter el ler for søk på mis lig he
ter. Re vi so re ne had de mu lig het til å mer ke av 
for fle re svar al ter na ti ver. 

An tall I pro sent

Skat te-, av gifts- og toll-
unn dra gel ser

197 69,1 %

Regn skaps over tre del ser 181 63,5 %

Gro ve be dra ge ri er 66 23,2 %

Kor rup sjon og utro skap 47 16,5 %

Kon kurs kri mi na li tet 43 15,1 %

Hvit vas king (he le ri) 22 7,7 %

Un der slag 15 5,3 %

An net 4 1,4 %

Verdipapirkriminalitet 2 0,7 %

Fiskerikriminalitet 1 0,4 %

Bak sva re ne fra re vi so re ne kun ne man se 
sam men heng mel lom skat te-, av gifts- og 
toll unn dra gel ser og hvil ke re vi so rer som 
had de oppdragsansvar og er fa rin gen til 
den en kelte re vi sor. Blant an net vis te sva-
re ne at re vi so rer med oppdragsansvar gjen-
nom gå en de har en høye re opp da gel ses pro-
sent enn and re re vi so rer. Re vi so rer med 
mer enn 15 års er fa ring var den grup pen 
med høy est opp da gel ses pro sent i for hold 
til skat te-, av gifts- og toll unn dra gel ser, 
hvor opp da gel ses pro sen ten blant dis se 
re vi so re ne var over 77 % av sli ke ty per 
unn dra gel ser.

Ta bell 14:
Ta bel len vi ser sva re ne fra re vi so rer som har 
av dek ket nega tiv kas se be hold ning hos en 
kli ent de sis te fem åre ne.

An tall I pro sent

Ja 300 72,8 %

Nei 112 27,2 %

To talt 412 100 %

Vi øns ket å kart leg ge om re vi so re ne i vår 
spør re un der sø kel se har av dek ket nega tive 
kas se be hold nin ger hos sine klien ter de 
sis te fem åre ne. Bak grun nen er den nære 
sam men hen gen mel lom skat te- og av gifts-
unn dra gel ser og nega tiv kas se be hold ning. 
Av ta bell 14 kan vi se at svar an de len blant 
re vi so re ne ut gjør over 72 % av re vi so re ne 
med klien ter in nen kon tant ba ser te bran-
sjer. Til sy ne la ten de kan an de len vir ke re la-
tivt høy, men sam men med tal le ne fra 
ta bell 13 med blant an net høy opp da gel-
ses pro sent knyt tet til skat te-, av gifts- og 
toll unn dra gel ser kan det in di ke re at av dek-
kin gen er be ret ti get.

Ta bell 15:
Ta bel len vi ser sva re ne fra re vi so rer som har 
av dek ket una tur lig sto re kon tant be hold nin
ger hos klien ter de sis te fem åre ne.

An tall I pro sent

Ja 176 42,8 %

Nei 235 57,2 %

To talt 411 100 %

På den and re si den vil le vi gjer ne stil le 
re vi so re ne spørs mål knyt tet til una tur li ge 
sto re kon tant be hold nin ger. Spørs må let ble 
stilt i lys av mu lig hvit vas king. Sva re ne 
frem kom mer av ta bell 15 og vi ser at rundt 
43 % av re vi so re ne har av dek ket una tur lig 
sto re kon tant be hold nin ger de sis te fem 
åre ne. Sett i for hold til at det i spørs må let 
ikke var re de gjort for hva som me nes med 

una tur li ge sto re kon tant be hold nin ger, 
me ner vi at svar an de len av re vi so re ne som 
me ner de har av dek ket sli ke kon tant be-
hold nin ger, er noe over ras kende høy.

Ta bell 16:
I ta bell 16 frem går sva re ne på spørs mål om 
re vi sor har av dek ket be ta lings trans ak sjo ner 
på ly den de over kr 40 000 mel lom næ rings
dri ven de, som er gjort opp med kon tan ter hos 
sine klien ter.

An tall I pro sent

Ja 118 27,1 %

Nei 317 72,9 %

To talt 435 100 %

Det er lett å mis ten ke lig gjø re kon tan te 
be ta lin ger mel lom næ rings dri ven de ut over 
helt be løps mes sig uve sent li ge trans ak sjo-
ner. Vi øns ket der for å kart leg ge i hvil ket 
om fang sli ke trans ak sjo ner skjer. Re sul ta tet 
frem går av ta bell 16. Re vi so re ne som 
svar te at de had de av dek ket be ta lings trans-
ak sjo ner over kr 40 000, ut gjor de litt over 
27 %. At rundt hver fjer de re vi sor av dek-
ker kon tan te be ta lings trans ak sjo ner over 
kr 40 000 mel lom næ rings dri ven de, vi ser 
at det fak tisk fore kom mer kon tan te be ta-
lin ger i næ rings for hold i et visst om fang, 
sam ti dig som at re vi sor også av dek ker sli ke 
be ta lings trans ak sjo ner.

Ta bell 17:
Som opp føl gings spørs mål til spørs må let om 
re vi sor har av dek ket kon tan te be ta lin ger 
mel lom næ rings dri ven de, ble det stilt spørs
mål om i hvil ke bran sjer det te var av dek ket. 
Sva re ne frem kom mer av ta bel len.

An tall I pro sent

Brukt bil bran sjen 68 57,6 %

Bygg- og an leggs-
bran sjen

39 33,1 %

And re bran sjer 31 26,3 %

Re stau rant bran sjen 16 13,6 %

Ren holds bran sjen 2 1,7 %

I et opp føl gings spørs mål til an de len re vi so-
rer som svar te at de had de av dek ket kon-
tan te be ta lin ger mel lom næ rings dri ven de 
sis te fem år, ble re vi sor bedt om å mer ke av 
for i hvil ke bran sjer det te had de fore kom-
met. Sva re ne vi ses i ta bell 17, og vi ser at de 
tra di sjo nelle risikobransjene som brukt bil, 
bygg- og an legg og re stau rant ut gjør de 
bran sjer hvor flest re vi so rer av dek ker kon-
tan te be ta lin ger mel lom næ rings dri ven de. 
Det er for en lig med det bil de som er skapt 
gjen nom me dia av dis se bran sje ne.
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Ta bell 18:
Re vi sor ble stilt spørs må let om ved kom men de 
had de av dek ket mis lig he ter som føl ge av 
kon tant om set ning, even tu elt som føl ge av 
bruk av kon tan te be ta lin ger de sis te 5 år. 
Sva re ne frem går av ta bel len neden for.

An tall I pro sent

Ja 125 28,9 %

Nei 307 71,1 %

To talt 432 100 %

Re vi sor ble stilt spørs må let om ved kom-
men de had de av dek ket mis lig he ter som 
føl ge av kon tant om set ning, even tu elt som 
føl ge av bruk av kon tan te be ta lin ger de sis te 
fem åre ne. Re sul ta tet frem går av ta bell 18 
oven for. An tall re vi so rer som svar te at de 
had de av dek ket mis lig he ter knyt tet til oven-
nevn te kon tant trans ak sjo ner ut gjor de nes ten 
29 %. Hvor vidt svar an de len knyt tet til 
av dek kin gen er høy el ler lav, er van ske lig å 
ta stil ling til. Fak tum er at nes ten en tred je-
del av re vi so re ne had de av dek ket sli ke mis-
lig he ter gjen nom or di nær re vi sjon. Det må 
uan sett være po si tivt, også tatt i be trakt ning 
av at spørs må let gjel der kun mis lig he ter som 
føl ge av kon tant om set ning og kon tan te 
be ta lin ger. Det er der for grunn til å tro at 
re vi sors opp da gel ses pro sent er enda høye re, 
alle ty per mis lig he ter tatt i be trakt ning.

Ana ly se av in ter vju ene
Den and re de len av egen inn hen tet em pi ri 
be sto av in ter vju er med per so ner som i 
kraft av sine stil lin ger skul le kun ne gi 
ut trykk for bru ker nes opp fat ning hva 
an går øko no misk kri mi na li tet, og hvor dan 
de opp le ver re vi sors rol le i be kjem pel sen 
av øko no misk kri mi na li tet. Det ble fore-
tatt in ter vju er med føl gen de per so ner:

Geir-Kje til Finn eide, Fag di rek tør, •	
Øko krim
Jan-Egil Kris tian sen, Av de lings di rek-•	
tør, Skatt øst
In ge bjørg Har to, Av de lings di rek tør, •	
NHO
Han ne Op sahl og Liv Braa ten, hh. •	
Le der av fag team og Råd gi ver, NARF
Jo-Kolbjørn Hamborg, Spesialrådgiver, •	
Kredittilsynet

I forhold til økonomisk kriminalitet og 
bruk av kontanter, viser datamaterialet fra 
intervjuene at brukerne samlet sett har en 
klar oppfatning av at bruk av kontanter 
som betalingsmiddel øker risikoen for øko-
nomisk kriminalitet. Det foreligger derimot 
stor uenighet blant brukerne om hvordan 
man skal angripe dette problemet. Det 
synes å være en tendens til at brukere av 

Om spørreundersøkelsen 

Som introduksjon til undersøkelsen ble det stilt en del generelle spørsmål om revisor 
og revisjonsselskap. Svarene fra undersøkelsen viste:

Det var en klar overvekt av svar fra menn (72,5 %)•	
Over 80 % av de som svarte var eldre enn 36 år•	
Over 90 % av revisorene hadde mer enn 5 års erfaring som revisor•	
Alle fylker var representert, men den største svarandelen (21,9 %) lå i Oslo, den •	
minste svarandelen i Sogn og Fjordane (0,8 %)
Alle typer revisjonsselskaper var representert, men den største svarandelen er fra •	
frittstående revisjonsselskaper (42,3 %), mens den minste er fra internasjonale 
revisjonsselskaper (14,2 %)
Når det gjelder antall ansatte hos arbeidsgiver, var hovedtyngden av svarene fra •	
selskaper med 0–49 ansatte, men også revisjonsselskaper med over 250 ansatte 
var godt representert (18,4 %)
Svarandelen fra statsautoriserte og registrerte revisorer var omtrent likt fordelt, •	
med en liten overvekt av statsautoriserte revisorer

Økonomisk kriminalitet og kontanttransaksjoner

Når det gjelder det eksakte omfanget av økonomisk kriminalitet, er dette en størrelse 
som ikke lar seg måle på en pålitelig måte, men hvor undersøkelser viser at det dreier 
seg om betydelige beløp. Tendensen viser at den økonomiske kriminaliteten følger 
utviklingen i samfunnet ellers, hvor både norsk og internasjonal etterretningsinfor-
masjon peker i retning av at økonomisk kriminalitet nå er tettere knyttet til annen 
tradisjonell organisert kriminalitet enn tilfellet var tidligere (Politidirektoratets rap-
port om tendenser om kriminaliteten 2007– 2009). 

Fra internasjonalt hold antas det at svart økonomi, herunder skatte- og avgiftsunn-
dragelser, utgjør 4–10 % av et lands bruttonasjonalprodukt, BNP (Økokrims Trend-
rapport 2007, s. 5). Hvis Norge ligger i det nedre sjiktet, vil 4 % av BNP utgjøre 
rundt 91 milliarder kroner (Statistisk sentralbyrå 2007). Til sammenligning har det 
svenske Skatteverket beregnet at den svarte økonomien i Sverige antas å ligge på 
rundt 5 % av svensk BNP. 

Det foreligger lite empiri når det gjelder omfanget av hvitvasking. Av nettutgaven til 
politimagasinet Politiforum av 13. november 2008, uttaler leder Sven Arild Dam-
slora, Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim, at det årlig i Norge 
hvitvaskes penger for mellom 80 og 150 milliarder kroner. 

Beløpene er i seg selv ikke avgjørende. Om den svarte økonomien er 2, 3 eller 6 % 
av BNP, snakker vi uansett om enorme beløp. Det som imidlertid er av betydning, er 
at undersøkelser om skatte- og avgiftskriminalitet og hvitvasking, viser at disse for-
mene for økonomisk kriminalitet i mange tilfeller muliggjøres ved bruk av kontan-
ter. Årsaken er først og fremst kontantenes egenskaper som et anonymt oppgjør på 
stedet, som ikke kan spores. I mange sammenhenger er kontanter en forutsetning for 
svart økonomi. 

regnskapet fra offentlige organer, tenderer 
til å være mer offensive i forhold til å inn-
føre tiltak som reduserer bruk av kontanter. 

Videre viste analysen av intervjuene konsen-
sus blant brukerne når det gjaldt revisor som 
en positiv bidragsyter i forhold til å forebygge 
økonomisk kriminalitet. Når det gjelder revi-
sors rolle i forhold til å avdekke økonomisk 

kriminalitet, var det større skepsis blant flere 
av brukerne. Denne skepsisen må imidlertid 
sies å være forståelig når revisorene selv ikke 
har noen entydig, og klar oppfatning av hva 
deres rolle i så måte er. Det synes å være en 
tendens til at brukere av regnskapet som 
representerer offentlige kontrollmiljøer var 
mer positive til revisors mulighet for å 
avdekke slike forhold enn de øvrige brukerne.


