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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till Peter Olofsson och Sara Hellfors på Advokatbyrån Kaiding 

i Luleå för att ha gett oss idéuppslaget samt hjälpt oss med kontakter för denna uppsats. 

Vi vill även tacka Pia Bergman på Skatteverket som gett oss tillgång till deras arbete 

och kammarrätterna och länsrätterna runt om i Sverige för att ha givit oss tillgång till 

deras domar. Ett stort tack också till vår tålmodige handledare Bertil Bengtsson. 

 

Till sist vill vi även tacka våra familjer som ställt upp och varit tålmodiga under arbetet 

med denna uppsats. 
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Abstract 
 
It is not unusual that Swedish companies order services and hire contractors when they 

are overwhelmed by the workload or when they lack the right qualifications for the 

particular work which is to be performed. This essay will focus on the detail whether 

the company has any responsibility to investigate when ordering services from another 

company, a contractor. It is common that the company check if the contractor they are 

about to hire has registration and a permit from the Swedish tax authorities called ―F-

skattsedel‖, this mainly for knowing who is responsible for the tax payment. 

Unfortunately, there are unserious contractors everywhere on the market engaged in 

black labour, which means that the contractor neglect to pay taxes according to the 

regulations, and when a company happens to employ such a contractor, issues of tax 

payment and labour contributions to the state may be problematic. The legal practice of 

what the company should have checked before hiring is under development and we 

have in this essay looked into some of the cases which have been settled in court. The 

analysis shows that some results can be stated, for example that the company cannot 

ignore the responsibility of tax payment simply because the contractors have ―F-

skattsedel‖. The tax authorities also require a written contract between the company and 

the contractor. This is not customary when hiring contractors and there are no formal 

requirements regulated by the law. Some clear guidance on what is required when 

making deals with contractors do not exist, but there is clearly a need for such 

regulation.
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Sammanfattning 

 

Det är inte ovanligt att svenska företag beställer tjänster och anlitar entreprenörer när de 

själva är överhopade med jobb eller när de själva saknar de rätta kvalifikationerna för 

arbetet som skall utföras. Denna uppsats riktar in sig på den detaljen huruvida 

uppdragsgivaren har något undersökningsansvar i och med beställning av tjänst från ett 

annat företag. Det är vanligt att uppdragsgivaren kontrollerar om det företag de ska 

anlita har F-skattsedel och registreringsbevis, detta främst för att veta hur beskattningen 

skall ske vid betalning för uppdraget.  Tyvärr förekommer det oseriösa företag överallt 

på marknaden som sysslar med svart arbetskraft och när en uppdragsgivare anlitar ett 

sådant företag kan frågan om inbetalning av skatt och arbetsavgifter till staten bli 

problematisk. Praxis kring vad beställaren ska ha kontrollerat innan beställning håller på 

att utvecklas och i denna uppsats har vi gjort några nedslag bland de fall som varit upp 

till prövning i domstol. De resultat som kan utläsas av analysen är bland annat att 

uppdragsgivaren inte kan vifta undan problemet med skatteinbetalningarna bara för att 

denne fått se en F-skattsedel. Skatteverket efterfrågar även skriftliga avtal mellan 

uppdragsgivaren och uppdragstagaren men detta ligger inte inom sedvanan för 

branschen och det finns inga lagreglerade formkrav. Några tydliga riktlinjer för vad som 

krävs vid beställning av tjänst mellan företag verkar inte finnas. Det som verkar vara 

avgörande är ifall uppdragsgivaren varit i god tro eller inte. 
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Förkortningar: 

 

AvtL Avtalslagen (1915:218) 

 

BFL Bokföringslagen (1999:1078) 

 

BRÅ Brottsförebyggande rådet 

 

EBM Ekobrottsmyndigheten 

 

FPL Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 

 

KKL Konsumentköplagen (1990:932) 

 

KöpL Köplagen (1990:931) 

 

ML Mervärdesskattelagen (1994:200) 

 

SAL Socialavgiftslagen (2000:980) 

 

SBL Skattebetalningslagen (1997:483) 

 

SkBrL Skattebrottslagen (1971:69)  
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1. Inledning 
 

Frågan för denna uppsats är vilken undersökningsplikt ett företag har vid köp av tjänst 

från ett annat företag, fortsättningsvis kallade uppdragsgivare och uppdragstagare. Detta 

finns idag inte fastställt i lag. Problematiken uppkommer egentligen först vid 

Skatteverkets granskning av företagens skatteredovisning. Som till exempel när 

Skatteverket upptäcker att ett företag inte verkar bedriva någon verksamhet. Då blir 

företagets, i detta fall uppdragstagarens, utfärdade fakturor starkt ifrågasatta och 

uppdragsgivaren måste ha gjort ‖vad som ankommer på honom‖ för att undgå att själv 

drabbas av skattetillägg. I denna uppsats ska det analyseras närmare vilka krav 

Skatteverket ställer på uppdragsgivaren. Är det innan avtalsslutandet som 

uppdragsgivaren måste förvissa sig om att uppdragstagaren betalar in skatter och 

arbetsgivaravgifter och hur ska uppdragsgivaren kunna veta hur förhållandena är hos 

uppdragstagaren? När väl parterna har träffat ett avtal gäller detta och den faktura som 

senare utfärdas är egentligen inget bevis på avtalet utan mer en formalitet som 

framförallt Skatteverket kräver för att det i sin tur ska kunna kontrollera att skatter och 

andra avgifter betalas in som de ska. I uppsatsen belyser vi framförallt vilka 

förändringar som Skatteverket, men även Brottsförebyggande Rådet, vill genomföra för 

att komma till rätta med företag som skriver så kallade osanna fakturor. Den metod vi 

har använt för att uppnå syftet med uppsatsen tar sin utgångspunkt i konkreta situationer 

där rättstillämparen, här länsrätt och kammarrätt, uttalat sig i fall där osanna fakturor 

förekommer. Det finns fall där uppdragsgivaren inte anses vara ansvarig för 

uppdragstagarens underlåtenhet att betala in skatter och andra avgifter men även fall där 

man ansett att detta ansvar faktiskt ligger på uppdragsgivaren. Som komplement till den 

bild rättsfallen ger har vi gett en översikt av hur företagsbeskattningen fungerar med 

inbetalning av arbetsgivaravgifter och moms, vilken roll F-skattsedel och 

registreringsbevis har samt hur ett avtal kommer till stånd.  

 

Enstaka rättsfall ger sällan en heltäckande bild av rättsläget när det kommer till vilken 

undersökningsplikt som åligger uppdragsgivaren. Detta beror på att man i de enskilda 

fallen inte i tillräckligt stor omfattning utvecklat domskälen i anslutning till frågan om 

undersökningsplikten. En mer omfattande analys kan ge en tydligare bild av hur 

undersökningsplikten faktiskt gestaltar sig och denna uppsats kan inleda med att skrapa 

lite på ytan. 
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1.1 Syfte 
 

 Vilka regler finns idag för uppdragsgivaren när denne sluter ett avtal med en 

uppdragstagare? 

 

 Har uppdragsgivaren någon undersökningsplikt gentemot uppdragstagaren?  

 

 Är det innan avtalsslutandet som uppdragsgivaren måste förvissa sig om att 

uppdragstagaren betalar in skatter och arbetsgivaravgifter och hur ska 

uppdragsgivaren kunna veta hur förhållandena är hos uppdragstagaren? 

 

 Vad krävs för att uppdragsgivaren ska undgå ansvar för oegentligheter hos 

uppdragstagaren? 

 

1.2 Metod/material 
 

Idén till uppsatsen kom efter en diskussion med Peter Olofsson på Kaiding Advokatbyrå 

i Luleå. Då byrån arbetat med liknande fall och sett det oklara rättsläget i frågan väcktes 

en idé om att granska området i denna uppsats. För att få en inblick i hur domstolarna 

resonerat i frågan började studien med en genomläsning av ett rättsfall med den aktuella 

problematiken.  

 

Genom Kaiding fick vi kontakt med Pia Bergman på Skatteverket. Pia Bergman är 

riksprojektsledare för Skatteverkets kontrollverksamhet på det ifrågavarande området 

och genom henne fick vi en lista med mål som Skatteverket fattat beslut i. Rättsfallen 

som används i uppsatsen är slumpmässigt utvalda utifrån denna förteckning. Då urvalet 

av målen gjorts beställdes dessa från de berörda Länsrätterna och Kammarrätterna på 

respektive ort. För att de berörda personerna och företagen inte ska känna sig uthängda 

har vi valt att avidentifiera rättsfallen. Vi anger dock målnummer på de fall som använts 

och då domstolarnas domar är offentliga handlingar står det fritt för var och en att vid 

intresse ta del av dessa. 

 

För att få en klarare bild av vilka lagar och regler som finns bakom de beslut som 

fattats, gjordes en studie av doktrin och förarbeten på området. Dessa utgör bakgrunden 

till uppsatsen i vilken en genomgång av berörd reglering sker.  

 

Denna uppsats grundar sig således på en rättsfallsstudie kompletterat med den doktrin 

och de förarbeten som finns på området.   

 

1.3 Avgränsning 
 

Uppsatsen tar framförallt sikte på hur undersökningsplikten kan te sig enligt svensk rätt 

och enligt svenska regler. Hur undersökningsplikten ser ut i övriga Europa är inte 

berörd i denna framställning. Vidare har uppsatsen avgränsats till tio slumpmässigt 

utvalda rättsfall utifrån Skatteverkets förteckning av mål vilka sedan granskats och 

analyserats. Vi ville dels se fall där Skatteverkets bedömning får stå fast och dels fall 

där överklagandet bifalls. Urvalet har begränsats till de mål som tagits upp i antingen 

länsrätt, kammarrätt eller i båda, inget fall har ännu behandlats av Regeringsrätten. Vi 
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har valt att inte granska fall i vilka Skatteverkets beslut stått fast utan någon prövning i 

domstol.  

 

1.4 Uppdelning 
 

Eftersom arbetet var något oklart i början har vi gemensamt arbetat oss igenom 

materialet.  

 

Tillsammans har vi skrivit syfte, avgränsning, uppdelning, sammanfattning, analys och 

diskussion.  

 

Rättsfall 3.2–3.7 har Sara analyserat och rättsfall 3.8–3.11 har Marika analyserat.  

 

Därutöver har Sara skrivit: inledningen, företag, F-skattsedel, skattekonto, 

arbetsgivaravgifter och egenavgifter, kontrolluppgifter, falska kontrolluppgifter, osanna 

fakturor, skattebrott, om rättsprocessen inom skatterätt, Skatteverkets projekt, svart 

arbetskraft, förändringar som Skatteverket vill ska genomföras, Brottsförebyggande 

rådet och förändringar som BRÅ vill ska genomföras. 

 

Marika skrev således om: metod/material, bakgrund, registreringsbevis, 

bokföringsskyldighet, om momsredovisning, sjätte mervärdesskattedirektivet, 

avdragsrätten, undantag från beskattning, avtal, rättssubjekt, avtalsbildning, 

upplysningsplikt eller undersökningsplikt, om god och ond tro, kreditupplysning, 

fakturan, fakturans utformning och Skatteverkets teori om händelseförloppet. 
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2. Bakgrund 
 

För att klargöra problematiken på området krävs en systematisk genomgång av hur ett 

företag fungerar samt hur avtal kommer till stånd. Vilka skyldigheter har ett företag mot 

staten och de enskilda arbetarna? Om ett företag brister i sina åtaganden kan detta 

ansvar komma att överläggas på motparten i avtalet. Lagstiftningen på området är oklar 

och sedvanan inom de olika branscherna ser olika ut.  

 

2.1 Företag  
 

I Sverige finns företag inom många olika branscher. Med företag avses oftast en 

organisation som säljer varor eller tjänster. Ett företag kan drivas i olika former 

beroende på typ av verksamhet, ägande, kapitalinsats med mera. De företagsformer som 

förekommer i Sverige är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enkla bolag och 

ekonomiska föreningar. Företag kan också bedrivas som en ideell förening, stiftelse 

eller av en privatperson som enskild firma. En person som yrkesmässigt driver ett 

företag kan även kallas näringsidkare. I 1§ Konsumentköplagen (KKL) avses med 

näringsidkare ”en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har 

samband med den egna näringsverksamheten.” 

 

Det de olika företagsformerna har gemensamt är att de till svenska staten ska betala in 

moms, arbetsgivaravgifter och andra avgifter vilket stadgas i lag. Avgifter utöver moms 

och arbetsgivaravgifter som ska betalas in är avtalsförsäkringar och avtalspensioner till 

följd av kollektivavtal på arbetsmarknaden. Dessa ytterligare avgifter är inga skatter och 

skall således inte betalas in till svenska staten. För att en uppdragsgivare ska veta om 

denne skall erlägga arbetsgivaravgifter och moms till staten vid anlitande av 

uppdragstagare finns systemet med F-skattsedel som skall underlätta för företaget. 

 

2.1.1 Registreringsbevis 
 

När ett företag startas får det i likhet med oss människor ett nummer som symboliserar 

just detta företag. Den enskildes personnummer fungerar som en kontrolluppgift för att 

personen faktiskt har F-skattsedel men det kan givetvis även handla om aktiebolaget 

som har ett individuellt organisationsnummer.
1
 

 

Företag är som regel registrerade och registreringsbevis bör då också vara utfärdat. 

Detta bevis kan dock skifta något i utformning och innehåll beroende på vem som 

utfärdat det. Vissa uppgifter är dock konsekventa för alla typer av registreringsbevis.  

Den allmänna och gemensamma informationen är namn, adress och 

organisationsnummer. Det ska också framgå vem som ska företräda företaget utåt. Det 

kan även i vissa typer av registreringsbevis framgå vilken typ av verksamhet företaget 

skall ägna sig åt samt eventuella tidigare namn.
2
 

 

Tanken med ett sådant register är att den som ska göra affärer med ett företag alltid ska 

ha möjlighet att beställa och kontrollera uppgifterna om företaget. På så vis fås 

                                                           
1
 Klasson s. 10 

2
 A.a. s. 10 
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kunskaper om medkontrahenten och vilka villkor som således kan komma att 

grundlägga affären. Det är av betydelse att ha denna kunskap för att senare veta av vem 

man kan kräva fullgörelse för företagets åtaganden.  Företagsformen har betydelse för 

ansvarsfrågan i företaget och för företagets förpliktelser.
3
 

 

2.1.2 F-skattsedel 
 

Den som bedriver näringsverksamhet, eller uppger sig ha för avsikt att bedriva 

näringsverksamhet, registreras normalt för preliminär F-skatt enligt 4:7 

Skattebetalningslagen (SBL) och tilldelas därefter en F-skattsedel av Skatteverket samt 

ett F-skattebevis.
4
 För att underlätta för uppdragsgivaren när denne anlitar någon för att 

utföra arbete infördes systemet med F-skattsedel, detta för att göra det enklare för 

uppdragsgivaren att kunna avgöra om det föreligger någon skyldighet att betala 

arbetsgivaravgifter på den utbetalda ersättningen. Avsikten med reformen var att 

innehav av F-skattsedel skulle vara avgörande för den bedömningen. Den som betalade 

ut ersättning för arbete skulle alltså kunna förlita sig på skattsedeln. Men på grund av 

risk för missbruk av systemet ansågs det emellertid inte möjligt att fullt ut tillämpa 

principen om att utbetalaren skulle kunna befria sig från ansvar genom att åberopa 

betalningsmottagarens F-skattsedel. För att få bukt med detta infördes speciella 

bestämmelser om anmälningsskyldighet och solidariskt ansvar, dessa regler återfinns 

numera i 5:7 och 12:3 SBL. Anmälningsskyldigheten i 5:7 SBL innebär att den som 

utger ersättning för arbete skriftligen skall anmäla till skattemyndigheten om 

mottagaren åberopar en F-skattsedel. Det solidariska ansvaret i 12:3 SBL bygger på att 

om anmälningsskyldigheten inte har beaktats så får skattemyndigheten besluta att också 

utbetalaren är skyldig att betala skatt och arbetsgivaravgifter för ersättningen.
5
 

 

Redan i förarbetena till SBL hade man insett att det fanns en missbrukspotential i hela 

systemet med F-skatt. Det skulle inte vara bra om uppdragsgivaren inte skulle kunna 

förlita sig på skattemyndighetens beslut i fråga om skattesedlar. Den som betalar ut 

ersättning för arbete är således skyldig att anmäla till skattemyndigheten om F-

skattsedeln missbrukas i ett anställningsförhållande. En sådan anmälningsskyldighet 

skall dock endast föreligga om det är uppenbart att det är fråga om ett 

anställningsförhållande. Enligt propositionen skall det solidariska ansvaret inte kunna 

läggas uppdragsgivaren till last som i samband med utbetalningen har fullgjort sin 

skyldighet. En förutsättning för solidariskt ansvar är således att uppdragsgivaren 

underlåtit att göra anmälan trots att en sådan skyldighet förelegat. Det innebär att det 

solidariska ansvaret kan krävas ut endast när det kan anses varit uppenbart för den som 

uppdragit arbetet att ett anställningsförhållande förelegat men detta inte i samband med 

utbetalningen anmälts till skattemyndigheten. Vid uthyrning av arbetskraft är 

arbetstagaren alltid att anse som arbetstagare hos uthyraren och inte hos den som betalar 

ut ersättning. Någon anmälan är alltså inte aktuell i sådana fall.
6
 

 

Regeringsrätten har uttalat sig om F-skattsedelns rättsliga status i RÅ 1998 ref 2 där den 

menade på att om det företag som har en F-skattsedel utför ett arbete under sådana 

förhållanden att tvekan kan råda om det sker inom ramen för ett anställningsförhållande 

eller uppdragsförhållande så kan osäkerhet uppkomma om han har rätt att åberopa F-

                                                           
3
 A.a. s. 10 

4
 SKV A 2006:6 

5
 RÅ 2007 ref 61  

6
 Prop. 1991/92:112 s 109  
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skattsedeln. För den som skall betala ut ersättning för arbetet, det vill säga 

uppdragsgivaren, uppkommer inte några svårigheter. Om F-skattsedeln åberopas, skall 

skatteavdrag inte göras och sociala avgifter ska inte betalas, medan motsatsen gäller i 

annat fall. Innehavaren av F-skattsedeln kan undvika problemet genom att avstå från att 

åberopa F-skattsedeln. Något myndighetsbeslut i frågan huruvida skattsedeln får 

åberopas kan han däremot inte få. En bedömning av frågan om ett 

anställningsförhållande föreligger eller ej kan skattemyndigheten behöva göra men en 

egentlig prövning kommer till stånd först när intäkten vid taxeringen skall hänföras till 

inkomstslaget näringsverksamhet eller tjänst.
7
 Det åligger den som betalar ut 

ersättningen, det vill säga uppdragsgivaren, att visa att uppdragstagaren hade en F-

skattsedel när avtalet ingicks för att uppdragsgivaren skall befrias från skyldigheten att 

göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.
8
  

 

2.1.3 Bokföringsskyldighet 

 

För näringsverksamhet finns krav på en så kallad lagenlig bokföring. Bokföringen är för 

det första tänkt som ett sätt att ge skydd åt den bokföringspliktiges fordringsägare. Den 

fungerar dock till minst lika stor del som ett verktyg för näringsidkaren att själv ha 

kontroll över sin verksamhet. Kravet på en korrekt bokföring fungerar således åt båda 

håll. Den bokföringsskyldige får en överblick över det ekonomiska läget i verksamheten 

och fordringsägaren garanteras att förlustbringande verksamhet inte fortsätter i onödan. 

I dagens samhälle är detta av stor betydelse till följd av de snabba förändringarna i 

näringslivet.
9
 Det som är grundläggande för bokföring är att alla löpande ekonomiska 

händelser mellan verksamheten och omvärlden skall bokföras, det är uppgifter som 

påverkar verksamhetens resultat och ställning.
10

 Bokföringen sammanfattas sedan till ett 

bokslut som representerar företagets verksamhetsår.
11

  

 

Det finns någonting som kallas god redovisningssed som kompletterar det som stadgas i 

Bokföringslagen (BFL). BFL är en generell redovisningslag som inte tar någon hänsyn 

till rörelsens karaktär eller storlek. Grunderna är således samma oavsett verksamhetstyp. 

Det finns dock många frågor som inte är möjliga att reglera i lag och därför är lagen 

konstruerad för att ge utrymme åt de skillnader som måste finnas för att passa alla de 

olika formerna av näringsverksamhet som förekommer. De grundläggande 

skyldigheterna som stadgas i lag ska alltså kompletteras av olika krav beroende på 

verksamhet och det är dessa tillägg som kallas för god redovisningssed.
12

 

 

2.1.4 Skattekonto 

 
Skattebetalningslagen (SBL) innehåller bestämmelser om redovisning och betalning av 

preliminär och slutlig skatt, sociala avgifter samt mervärdesskatt. Enligt SBL ska varje 

skattskyldig tilldelas ett skattekonto hos skattemyndigheten för redovisning och 

betalning av skatter och avgifter. Det innebär att det hos skattemyndigheten finns ett 

skattekonto för varje fysisk eller juridisk person som är skatt- eller avgiftsskyldig. 
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Arbetsgivare redovisar varje månad i en skattedeklaration avdragna källskatter och 

arbetsgivaravgifter, löneskatt och mervärdesskatt med mera som vanligen betalas varje 

månad.
13

 

 

2.1.5 Om momsredovisning 
 

På nästan alla varor vi köper är mervärdesskatten, eller momsen som den också kallas, 

inräknad i priset. Skatten är således en allmän konsumtionsskatt och då en indirekt skatt 

som inte drabbar annat än konsumenten. Momsen tas ut vid yrkesmässig omsättning på 

varor och tjänster. Momsen är konstruerad så att försäljaren tar ut moms vid försäljning, 

såkallad utgående moms. Om också köparen är momsskyldig får han i sin tur avdrag på 

den betalda skatten, den ingående momsen. Är den utgående momsen större än den 

ingående momsen så ska mellanskillnaden betalas in till staten. Är förhållandet det 

omvända så betalas mellanskillnaden istället ut.
14

 
 

Skyldighet att redovisa moms till staten finns vid tre tillfällen. Det finns en huvudregel i 

den första av dessa situationer vilken innebär att om samtliga fyra rekvisit som nämns 

nedan föreligger så föreligger skyldighet att redovisa moms.  

 

- Omsättning 

- Av skattepliktiga varor och tjänster 

- I yrkesmässig verksamhet 

- Inom landet 

Vid de två andra tillfällena regleras istället att moms ska redovisas vid förvärv inom EU 

samt vid skattepliktig import från land utanför gemenskapens gränser.
15

  

 

I fall där en vara överförs från en verksamhet där skatteplikt råder till en verksamhet 

som inte har denna skyldighet så räknas detta som ett uttag och momsplikt föreligger. 

Detsamma gäller om varor plockas ut från företaget. Om inte denna reglering fanns 

skulle den som gör ett uttag gynnas av avdragsrätten utan att påföras 

mervärdesskatten.
16

 

 

 

2.1.5.1 Det sjätte mervärdesskattedirektivet 
 

En harmonisering har setts som en förutsättning för marknaden inom EU, tanken har 

varit att skapa en marknad utan nationella gränser. Arbetet med att harmonisera 

momslagstiftningen hos medlemsländerna har pågått länge och flera direktiv på 

momsområdet har antagits. Ett av de viktigaste direktiven som antagits i detta syfte är 

det så kallade sjätte mervärdesskattedirektivet. I detta fall innebär en harmonisering inte 

att alla skattesatser ska likställas utan det har istället skett en jämkning där alla 

medlemsländer utgår ifrån samma skattebas och så har de en liknande reglering kring 

frågor som skatteskyldighet, redovisning etcetera. Det står således medlemsländerna 
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fritt att välja vilken skattesats som ska användas, det som regleras är istället en 

miniminivå som inte får understigas. Detta innebär att momsen måste vara minst 15 

procent men får självklart justeras uppåt av medlemsländerna själva.
17

 

 

Före mervärdesskattens införande 1969 fanns det i Sverige något som kallades allmän 

varuskatt eller omsättningsskatt. Enligt den första mervärdesskattelagen skulle 

framförallt varor vara momspliktiga men i och med skattereformen 1991 breddades 

skattebasen och även tjänster kom att omfattas av de nya direktiven.
18

 Denna reform 

blev dock kraftigt kritiserad och vissa förändringar blev föreslagna.
19

 En ny 

mervärdesskattelag (ML) infördes 1994 inför Sveriges inträde i EU. Efter detta har ML 

i hög grad förändrats för att överensstämma med det sjätte mervärdesskattedirektivet. 

Detta direktiv har resulterat bland annat i att begreppen import och export suddats ut 

inom EU:s gränser och avser nu endast varor som flyttas mellan andra länder och EU 

som sammanslutning.
20

 

 

Det finns inte heller längre några tullar mellan landsgränserna inom EU. Tullarna var 

tidigare den myndighet som skötte beskattningen av varor som skulle passera över 

gränsen. Nu har tullen endast denna uppgift när det kommer till varor som kommer från 

eller ska till länder utanför EU:s gemensamma gränser. Den myndighet som nu tagit 

över beskattningen på varor som förflyttas inom EU:s gränser är Skatteverket.
21

 

 

2.1.6 Avdragsrätten 

 

Normalt sett görs ingen prövning av om en utgift för ett företag varit befogad eller inte. 

Istället testas om det föreligger ett samband mellan inkomst och utgift samt att ett 

omedelbart samband med verksamheten finns. Att en utgift skall vara individualiserad 

innebär att den direkt måste vara hänförlig till någon skattskyldig samt att beloppet ska 

kunna fastställas, en utgift är inte konkretiserad om den enbart är uppskattad. Grund för 

avdragsrätt skall vara en faktura eller annan handling.
22

 Enligt 8:3 ML får den som 

bedriver skattepliktig verksamhet göra avdrag för ingående moms. Detta avdrag är 

tillämpligt på nästan all moms, varuinköp likaväl som driftskostnader.
23

 

 

 

2.1.6.1 Undantag från beskattning 

 

Alla sålda varor och tjänster medför som huvudregel skatteplikt. Regeln har dock 

undantag och dessa är angivna i 3 kapitlet ML. Fördelen med att tillhöra ett område som 

är undantaget är självfallet att varan eller tjänsten blir billigare. I priset på varan brukar 

dock en dold moms istället finnas medräknad, precis som övriga kostnader är 

medräknade, då den ingående momsen inte kunnat lyftas då skattskyldighet inte 

föreligger. Avvikelser från den generella skatteplikten finns bland annat inom: 

 

-  Fastighetsområdet 
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- Sjukvård, tandvård och social omsorg 

- Utbildningar 

- Försäkringar 

- Bank och finansiering 

- Kulturområdet 

- Fartyg och luftfartyg 

Det finns inte heller någon skyldighet att redovisa moms om en näringsidkare överlåter 

hela sin verksamhet till en annan näringsidkare enligt 3:25 ML.
24

 

 

2.1.7  Arbetsgivaravgifter och egenavgifter 

 

Arbetsgivaravgifter betalas när ett anställnings- eller uppdragsförhållande föreligger. 

Inkomster som grundar förmåner, enligt lagen om allmän försäkring samt lagen om 

inkomstgrundad ålderspension, är avgiftsbelagda enligt socialavgiftslagen (SAL). På 

samma underlag beräknas också avgiften enligt lagen om allmän löneavgift. Exempel 

på förmåner är sjukförsäkring och ålderspension. Arbetsgivaravgifterna regleras i 2 kap 

SAL.
25

 Utgångspunkten för den preliminära skatten är att den som betalar ut ersättning 

för utfört arbete skall innehålla en del av ersättningen i form av preliminärskatt och 

betala in denna till staten.
26

 

 

Fysiska personer som istället har inkomst av aktiv näringsverksamhet skall erlägga 

egenavgifter eftersom sådana inkomster inte är förmånsgrundade. Egenavgifter betalas 

med andra ord av personer som har annan förvärvsinkomst än av anställning. 

Debiteringen omfattar avgifter för pension, sjukförsäkring, arbetsskada, 

arbetsmarknadsåtgärder och föräldraförsäkring och därefter tillkommer löneavgift. 

Egenavgifter är i likhet med arbetsgivaravgifterna avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.
27

  

 

Det är genom F-skattebeviset som uppdragsgivaren får besked om att 

arbetsgivaravgifter inte behöver betalas på ersättningen. Innehavaren av F-skattsedeln 

skall som sagt normalt själv betala de sociala avgifterna i form av egenavgifter. Enligt 

5:5 SBL skall skatteavdrag inte göras om den som tar emot ersättningen har en F-

skattsedel när ersättningen för arbetet bestäms eller när den betalas ut. Uppdragstagaren 

kan lättare än uppdragsgivaren överblicka och uppskatta nettoresultatet av sin 

verksamhet, uppdragstagaren får därmed i allmänhet själv ansvara för inbetalningen av 

sin preliminärskatt.
28
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2.1.7.1 Kontrolluppgifter 

 

Kontrolluppgifter ligger i första hand till grund för inkomsttaxering och kreditering av 

skatt men också för bestämmande av sjuk- och pensionsgrundande inkomst. 

Arbetsgivaren ska lämna kontrolluppgifter på papper eller diskett. Till 

kontrolluppgifterna skall det också lämnas uppgift om vem som är kontaktperson på 

företaget.
29

  

 

 

2.1.7.2  Falska kontrolluppgifter 

 

Genom tidigare utredningar av Skatteverket har det konstaterats att falska 

inkomstuppgifter figurerar. Så som Skatteverket beskriver problemet är att personer 

som har svarta inkomster lämnar in kontrolluppgifter utställda av ‖oseriösa bolag‖ och 

på detta sätt omvandlas de svarta inkomsterna till vita. Därmed kan personerna 

tillgodoräkna sig preliminär skatt, få sjuk- och pensionsgrundande inkomst, 

kreditvärdighet och en seriös fasad som kan användas i olika sammanhang. Det oseriösa 

bolaget varken redovisar eller betalar in några skatter och avgifter, har ofta skulder hos 

Kronofogdemyndigheten, är i konkurs eller på väg mot en konkurs och företräds 

normalt av en så kallad ‖målvakt‖. De falska kontrolluppgifterna skickas in genom ett 

skuldsatt företag eller en bulvan som aldrig har för avsikt att vare sig redovisa eller 

betala några skatter eller avgifter. Det är inte ens säkert att ‖arbetstagaren‖ som fått 

kontrolluppgiften registrerad på sig vill kännas vid kontrolluppgiften. I dessa fall har 

något arbete aldrig utförts och kontrolluppgifterna tas bort i sin helhet vid utredning av 

Skatteverket. I andra fall har arbete de facto utförts och arbetstagaren har fått betalt för 

jobbet men den så kallade arbetsgivaren vill inte redovisa och betala in avgifter och 

avdragen skatt. Arbetsgivaren lägger kontrolluppgifterna på någon typ av bulvan, ofta i 

ett skuldsatt företag eller i ett företag i konkurs. Skatteverket har då till uppgift att 

försöka utreda och hitta den verklige arbetsgivaren som ska påföras avgifter och 

avdragen skatt. Om arbete faktiskt har utförts kan arbetstagaren taxeras för inkomsten 

men tillgodoföras skatt enbart i de fall Skatteverket vet vem som är arbetsgivare. I de 

fall där det är oklart vem som är arbetsgivare betraktas inte skatteavdraget som styrkt.
30

 

 

2.2. Avtal 
 

Ett avtal kan ha många olika former, det kan handla om allt ifrån köp av en vara till ett 

avtal om uppförande av en fabrik. Avtalsrätten grundläggs av två principer: den första 

är att var och en fritt får ingå avtal – så kallad avtalsfrihet. Den andra principen som 

avtalsrätten bygger på är principen om avtalsbundenhet. Denna innefattar en skyldighet 

att infria det som avtalet reglerar. Principen om avtalsfrihet anger att individen själv får 

bestämma om denne vill avtala, med vem avtalet i så fall ska ingås samt vad avtalet ska 

innehålla. Principen om avtalsbundenhet innebär i sin tur en skyldighet att uppfylla 

avtalslöftena – pacta sunt servanda. Den senare principen finns till för att försäkra den 

andra parten att det som finns i avtalet skall gälla, att man får de rättigheter som man 

avtalat om. Den som inte uppfyller ett åtagande genom avtal kan genom olika 

myndighetsmedel tvingas till detta.
31
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Hur uppstår en förpliktelse då? Det handlar egentligen om en persons viljeförklaring så 

som den uppfattas av den andra personen. Är båda överens, oavsett möjliga 

missförstånd, så ska ett avtal med förpliktande verkan uppstå. När vilja, viljeförklaring 

och tillit inte överensstämmer uppstår svårlösta juridiska problem.
32

 

 

Det stora problemet inom avtalsrätten är att bedöma när bundenhet uppstår. Man kan 

grunda bundenheten på tre rekvisit.  

 

1. Viljan att binda sig 

2. Viljeförklaringen 

3. Motpartens tillit 

Svårigheten är att avtalsparternas viljor måste överensstämma för att avtalet skall bli en 

gemensam partsavsikt.
33

 

 

Avtal kommer i regel till stånd genom den såkallade ‖anbud – accept‖ modellen. Ett 

anbud kommer från den ena parten vilken sedan antas av den andra och bundenhet 

uppstår. Det är således två överensstämmande viljeförklaringar som grundlägger 

avtalet.
34

 Det finns inget formkrav för avtal i allmänhet utan grunden finns i den 

gemensamma partsviljan.
35

 

 

2.2.1 Rättssubjekt 
 

Ett rättssubjekt är den som kan ingå avtal. Beteckningen rättssubjekt innebär att denne 

har rättigheter och skyldigheter som kan påverkas genom avtal. Ett rättssubjekt kan vara 

en fysisk person eller också en sammanslutning av fysiska personen som genom 

rättsordningen erkänts som rättssubjekt. Som rättsubjekt har man möjligheten att sluta 

avtal. För en juridisk person så förutsätts att det finns en fysisk person som fungerar 

som legal ställföreträdare och som besitter rättshandlingsbehörighet.
36

 

 

Företag kan som redan nämnts i form av juridiska personer dra på sig både rättigheter 

men även skyldigheter genom avtal. Problemet när det gäller dessa avtal är att avgöra 

vem som är motpart. Vem det är som representerar och är ställföreträdare företaget?  

Vem kan och har rätten att företräda associationen? Då det kan vara oklart vem som 

egentligen är behörig att företräda en sammanslutning i form av en juridisk person 

uppstår vissa problem med att visa vem som ska hållas ansvarig för associationens 

affärer. Samma problem kan uppstå i alla situationer där man inte kan se sin motpart. 

Det medel som används för att lösa denna problematik är användandet av exempelvis 

signaturer och underskrifter som får stå som en representant för identifikation. En 

underskrift ses som en säkerhet, ett bevis på vem som är motpart.
37
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2.2.2 Avtalsbildning 
 

Det finns olika typer av förpliktelser som kan komma med ett avtal:  

 

- Förpliktelser till uppfyllelse; den ena avtalsparten åtar sig att prestera något. 

- Negativ avtalsförpliktelse; den ena avtalsparten förbinder sig att inte göra något 

på förhand uträknat. 

- Ansvarsförpliktelse; en person är ansvarar för vissa förhållanden eller utfäster 

garantier.  

- Strikt ansvar och ansvar på grund av försumlighet förekommer vid vissa avtal 

beroende på avtalstyp.
38

 

När ett avtal väl har ingåtts kan ett flertal outtalade rättigheter och skyldigheter följa 

med. Även om ett detaljrikt avtal skrivits så kan det ändå finnas ett flertal villkor 

outtalade. Den gemensamma partsviljan grundlägger avtalet som följer av ett flertal 

underförstådda och outtalade partsavsikter.
39

 Vid de flesta avtal följs själva 

huvudåtagandet av en del biförpliktelser som inte är specifikt avtalade men som ändå 

följer av avtalet som en självklar del. Man kan se det som att avtalets kärna utgörs av 

huvudförpliktelsen som sedan kompletteras av biförpliktelser som ett membran till 

kärnan. En biförpliktelse kan handla om att se till att utomstående inte lider någon skada 

till följd av det som avtalats.
40

 

 

För att ett avtal skall kunna frångås vid beskattningen skall det stå klart att det inte 

motsvarar vad parterna egentligen har kommit överens om. Skenavtal kan aldrig läggas 

till grund för beslut om skatter och avgifter. För att ett avtal inte skall beaktas krävs 

emellertid att det visas att det inte motsvarar vad parterna egentligen har kommit 

överens om.
41

 

  

2.2.3 Upplysningsplikt eller undersökningsplikt  
 

Avtalslagen (AvtL) har ingen generell beskrivning av upplysningsplikten utan denna 

går att hitta i en mängd olika bestämmelser som har olika form. Det finns alltså ingen 

direkt bestämmelse om upplysningsskyldighet i förhållande till motparten om relevanta 

frågor rörande avtalet. Istället uttrycker sig regleringen i indirekta termer. Att förtiga 

upplysningar kan leda till en anklagelse om svek då motparten kanske inte skulle ha 

slutit avtalet med alla uppgifter på hand, denna regel återfinns i 30§ AvtL. Sådana 

förhållanden är i sin tur skadeståndsgrundande. Det finns inte heller någon bestämmelse 

som ger den ena parten rätt att sluta ett mer fördelaktigt avtal på bekostnad av 

motpartens okunskap. AvtL tillämpar ett förhållningssätt där parterna i avtalet ska vara 

lojala mot varandra. Det som istället regleras i lagen är undantagen från detta 

förhållningssätt. Att avtala om saker handlar till viss del om affärskicklighet och att 

inskränka denna skicklighet alltför mycket är heller inte meningen. Det som förutsätts 
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är att regleringen kompletteras av ett visst mått av lojalitet till motparten i avtalet.
42

  

 

I fråga om så kallade osanna fakturor, det vill säga en faktura som inte motsvaras av 

utfört arbete, aktualiseras avtalet mellan de inblandade parterna. Då avtal kommer till 

stånd finns också en frågeställning huruvida den ena parten genom att förtiga uppgifter 

för den andra kan hållas ansvarig. När avtalet väl är slutet så binds parterna av en 

relativt långtgående lojalitetsplikt för att tillsammans verka för att nå det eftersträvade 

målet. Det som inte är lika klart är dock om någon liknande plikt skulle finnas mellan 

parterna redan innan själva avtalet är träffat.
43

 

 

Det kan ibland vara svårt för avtalsparterna att utvärdera avtalets värde, det kan under 

dessa förhållanden sägas att det åvilar avtalsparterna en omfattande upplysningsplikt. 

Det är allt som oftast betydligt lättare för den ena parten att besitta viktig information 

och även att kontrollera uppgifters riktighet. Detta utgör dock ingen självständig 

skyldighet utan snarare en förväntning om att få ta del av viss betydelsefull information. 

På vissa områden såsom i exempelvis fastighetsrätten finns speciallagstiftning som 

reglerar denna skyldighet och som således avgör ansvarsfrågan på ett mer tydligt sätt.
44

 

 

Upplysningsskyldigheten vid avtalsslut ter sig olika på olika områden. Vid fel på vara 

finns en strikt reglering i köplagen (KöpL) som tar mycket liten hänsyn till säljarens 

eventuella omedvetenhet. Vänder man sig istället till AvtL vid kontraktsbrott finns inte 

alls samma påföljder som medges i KöpL utan här är avtalspartens onda tro av märkbar 

betydelse.
45

 

 

I branschpraxis finns en hel del fall som ålägger medkontrahenten upplysningsplikt så 

fort denne haft faktiskt kunskap om ett visst förhållande och en medvetenhet om 

motpartens intresse av att få kunskap om ett sådant förhållande. Det finns alltså en 

allmän upplysningsplikt vid ingåendet av avtal. Denna upplysningsplikt omfattar allt 

som motparten i avtalet kan ha ett intresse av att veta. Ett grundläggande samband i 

förhållandet är att medkontrahenten måste vara medveten om motpartens eventuella 

förändring av värderingen av tjänsten med denna information. Det andra rekvisitet som 

ska uppfyllas för att upplysningsplikt ska råda är att uppgiften skall vara av väsentlig 

betydelse för avtalet.
46

 

 

Det finns dock ingen praxis i Sverige som tar upp hur upplysningsplikten verkar på 

indirekta uppgifter, på objektets kringuppgifter.
47

 Om avtalet är av längre natur så 

förutsätts ett större förtroende mellan de avtalande parterna. Då finns ett behov av att 

parterna upplyser varandra för att på så sätt tillsammans nå målet med avtalet. Frågan är 

då om denna lojalitet in contractu även gäller ansvaret in contrahendo. Detta innebär en 

frågeställning om huruvida parter som förhandlar om ett långvarigt samarbete måste 

vara extra upplysande i dessa förhandlingar. Detta är dock en fråga som ej reglerats i 

praxis och speciallagstiftning saknas också.
48

 

 

För att sammanfatta så ska upplysningen vara av väsentlig betydelse för avtalets 

ingående samt att motparten i avtalet med fog kunnat förutsätta att sådan information 
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skulle delges denne.
49

 Graden av skuld hos den som borde ha kommit med 

upplysningen är således helt irrelevant. Att kunna konstatera att den ena avtalsparten 

faktiskt har kännedom om ett visst förhållande och en medvetenhet om att motparten 

saknar samma kunskaper är tillräckligt för att konstatera att upplysningsplikt 

föreligger.
50

 

 

När det gäller undersökningsplikt så måste den vägas mot den upplysningsplikt som 

föreligger. Vissa förhållanden är helt omöjliga för motparten att undersöka och då kan 

denne heller ej någonsin anklagas för att ha åsidosatt den undersökningsplikt som 

ankommer honom. Detta till trots så föreligger inte alltid upplysningsplikt ändå. Om 

förhållandet är sådant att båda parterna har samma möjligheter att skaffa sig kunskaper 

så kan den ena parten givetvis svära sig fri med motiveringen att han trodde den andra 

visste. För att kravet på upplysningsplikt ska gälla så krävs att parten har insikt om att 

informationen är av väsentlig betydelse och att denna bör kommuniceras vidare. 

Uppfylls inte dessa rekvisit så föreligger inte heller någon upplysningsplikt utom vid 

specialfall av olika slag såsom vid massavtal inom till exempel försäkringar. Slutligen 

behövs alltså kunskaper om något motparten saknar kunskaper om. Kunskaperna ska 

röra något som är av betydelse och en förväntan om att få ta del av denna upplysning 

ska också finnas.
51

 

 

2.2.4 God tro och ond tro 
 

Trots förpliktelser om upplysningsplikt och undersökningsplikt hör det inte till 

ovanligheterna att problem uppstår med fastställandet av avtalsinnehållet. För den part 

som under avtalsförhandlingar förstår att motparten missuppfattat avtalsinnehållet 

åläggs ett ansvar att varna motparten. Om parten trots detta åläggande inte uppfyller 

kravet blir denne bunden av motpartens uppfattning. Den som är i ond tro får således 

bära risken för missförståndet redan i samband med avtalsförhandlingarna.
52

  

 

I ondtrosregeln är det medvetenheten om medkontrahentens insikter som är avgörande 

för fastställandet om ond tro förekommit. Den ena parten skall alltså besitta en kunskap 

som den andra parten inte känner till eller som denne missförstått samt även vara 

medveten om ovetskapen eller den felaktiga tolkningen. Grundtanken med 

ondtrosregeln är att hindra avtalsparter från att medvetet lura varandra.
53

 

 

När motparten istället är i godtro gäller avtalet enligt sitt innehåll och 

medkontrahenterna bär risken för sina egna misstag, detta utläses av 32§ 1st AvtL é 

contrario. Det som i praktiken är svårt att fastställa är vad avtalet egentligen innebär, 

detta särskilt när det är fråga om muntliga avtal. När väl innehållet i avtalet har 

fastställts kan skillnad mellan vad viljan med avtalet var och förklaringen av avtalet 

förhoppningsvis utläsas. Först därefter kan bedömning om motparten varit i god tro 

eller ond tro fastställas, det vill säga ifall motparten insett eller bort inse 

förklaringsmisstag i samband med avtalsbildningen.
54
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2.2.5 Kreditupplysning 
 

För att kunna bilda sig en uppfattning om en presumtiv kunds framtida 

betalningsförmåga men också om ett företags soliditet kan en kreditupplysning göras. 

En kreditbedömning på en privatperson grundar sig på den enskildes ekonomiska 

förhållanden. Så är även fallet i bedömningen av enskilda företagare, handelsbolag samt 

kommanditbolag där bedömningen också grundar sig på personerna bakom företaget. 

När det då kommer till kreditupplysningar på aktiebolag, som är en egen juridisk person 

och som inte har någon enskild människa som betalningsansvarig, krävs en något mer 

noggrann granskning av företaget.
55

 

 

En kreditupplysning på ett företag får innehålla betydligt fler uppgifter än en på en 

privatperson. Dessa upplysningar inleds oftast med identifikationsuppgifter, såsom 

organisationsnummer, namn, adress och ofta uppgift om vilken bransch det handlar om. 

Den sista uppgiften, om vilken bransch som företaget verkar inom, ger undersökaren 

information om vilka andra företag en jämförelse skulle kunna göras mot. Andra 

uppgifter som lämnas är företagets ålder, tidigare namn, styrelse, säte och 

verksamhetsort. Den ekonomiska informationen som ligger till grund för att 

överhuvudtaget göra en kreditupplysning är lite varierande i formen för utlämnande. 

Syftet är ändå att få en uppfattning om företagets storlek när det gäller omsättning, 

tillgångar och kapital samt självklart också dess lönsamhet, likviditet och dess 

soliditet.
56

 

 

2.3  Fakturan 
 

Rent rättsligt är inte en faktura annat än en tolkning av fakturautställaren av det 

bakomliggande avtalet. Det går alltså inte att lägga in nya villkor i fakturan som inte 

finns i avtalet som slutits eller som finns upptagna i andra regler. Då fakturan faktiskt 

representerar ett redan ingånget avtal så medför en den inte heller något 

betalningsansvar utöver det som redan uppkommit i och med avtalets ingående.  Det är 

alltså inte fakturan som avgör att bundenhet föreligger. Fakturans funktion är istället 

mer viktig för företagaren som utfärdar denna och dennes bokföring som redovisar 

företagna affärshändelser. Enligt BFL är varje näringsidkare skyldig att bokföra alla 

företagna affärshändelser och en sådan faktura skall innehålla information om när 

verifikationen upprättats, när affärshändelsen inträffat, vad det är för händelse, vilket 

det aktuella beloppet är, vem som är motpart samt vilka handlingar som legat till grund 

för händelsen.
57

 

 

BFL är den lag som reglerar hur en faktura bör utformas men i 11:5 ML finns det även 

reglerat att den som är redovisningsskylig för moms, vilket nästan alla näringsidkare är, 

också är skyldiga att utfärda faktura för varje transaktion för vilken skatt utgår. Denna 

reglering finns till för att mottagaren av fakturan skall få vetskap om momsbeloppet för 

att i sin tur själv eventuellt kunna göra ett avdrag för den utbetalda momsen.  En faktura 

skall även innehålla namn, adress samt momsregistreringsnummer på utställaren av 

fakturan för att vara giltig.
58
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2.3.1 Fakturans utformning 

 

Enligt BFL skall en verifikation över varje affärshändelse som företaget gjort finnas. 

Dessa verifikationer ska ha viss form såsom ett dokument, en mikroskrift eller annat 

medium som kan avläsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med ett tekniskt 

hjälpmedel, enligt 7:1 BFL. Om det behövs med hänsyn till verifikationens art ska den 

kompletteras av uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen inträffat, 

vad händelsen avser, vilket belopp som är aktuellt samt vem som är motpart. Vidare ska 

verifikationen även innefatta information om de eventuella handlingar som ligger till 

grund för denna och vart dessa handlingar finns tillgängliga, enligt 5:7 BFL. De 

fakturor som inte uppfyller kraven på vad de skall innehålla enligt 5:7 BFL måste 

kompletteras. Det åvilar den bokföringsskyldige att komplettera den bristfälliga 

fakturan som mottagits på ett sådant sätt att den kan förstås, till exempel genom att 

bevara tidsedlar. Det är den bokföringsskyldige som skall se till att den slutliga 

verifikationen kan tjäna som bevis för affärshändelsen.
59

 

 

För att klargöra så krävs vid utformande av en faktura att vissa uppgifter finns med. 

Motpartens exakta namn, inte bara en populärbeteckning. Viktigt är att alltid kontrollera 

ett företags organisationsnummer vid ingående av avtal samt företagets riktiga namn. 

Det bör även uppmärksammas vem hos mottagaren som ska attestera fakturan, vem som 

fungerar som referens, att ange exakt vad det är som ska betalas genom att ange vad 

som levererats och när, vilket arbete som utförts och var, antal timmar, materialåtgång 

och övriga för det fakturerade arbetet relevanta uppgifter. Inom vissa branscher är det 

vanligt att fakturan kompletteras av en fraktsedel vilken klargör alla detaljer bakom 

summan på fakturan.
60

 

 

2.3.2 Osanna fakturor 61 
 

Det förekommer att företagen tar in falska fakturor i sin bokföring, det vill säga en 

faktura för en kostnad som bolaget i verkligheten inte har haft, som skapas för att 

frigöra pengar som i sin tur ibland används för att betala svarta löner. Enligt 

Skatteverket går det hela till på detta sätt:  

 

‖Företag A behöver pengar för att betala svart arbetskraft. Företag B erbjuder sig att 

mot en viss ersättning utfärda en osann faktura som skickas till Företag A. Företag A 

betalar beloppet till Företag B, exempelvis 125 000 kronor. Företag A får sedan tillbaka 

större delen av beloppet kontant, säg 120 000 kronor. Nu kan företag A betala svarta 

löner med kontanterna. Företaget har dessutom möjlighet att kräva staten på momsen 

eftersom företag inte betalar moms, det är bara privatpersoner som gör. Vanligtvis är 

momsen 25 procent vilket i det här fallet ger 25 000 kronor. Företag A kan också ta upp 

fakturan i sin bokföring som en kostnad på 100 000 kronor. På så sätt minskas det 

eventuella överskott som ska beskattas‖.  

   
Skatteeffekten av en osann faktura på 100 000 kronor 

Momsförlust: 25 000 kronor 

Löner på 100 000 kronor – där borde företaget betala arbetsgivaravgifter på drygt 30 

000 kronor och den eller de som tjänar pengarna skatt på cirka 30 000 kronor. 
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Total utebliven skatt: minst 85 000 kronor. 

 

2.4 Skattebrott 
 

Bestämmelser om straff för överträdelser av skatte- och avgiftslagstiftningen finns i ett 

flertal författningar. De brott som är av mer allvarlig natur återfinns i Skattebrottslagen 

(SkBrL) som är den centrala lagen i skattestraffrätten. Den nya skattestrafflagen 

infördes 1972 och hade avsikten att endast de allvarligare fallen av överträdelse av 

SkBrL skulle leda till straff och åtal. Flertalet av överträdelserna skulle istället bara 

medföra skattetillägg i administrativ ordning. De centrala brotten i SkBrL är 

skattebedrägeri och vårdslös skatteuppgift, vilka båda avser ett avgivande av handling 

med oriktig uppgift till ledning för myndighetens beslut i fråga om skatt eller avgift. 

Skattebedrägeri föreligger då avgivandet sker uppsåtligen och vårdslös skatteuppgift då 

den oriktiga uppgiften lämnas av grov oaktsamhet. Vid sidan av detta aktiva 

skattebedrägeri straffas också en passiv form av detta brott. Det föreligger då någon i 

avsikt att undgå skatt eller avgift underlåter att avge deklaration eller liknande handling. 

En tredje form av skattebedrägeri består i att någon i avsikt att undgå skatt kommer 

överens med en arbetsgivare eller annan om att denne skall underlåta att fullgöra 

skyldighet att lämna uppgift till skattemyndighet angående gärningsman.
62

 

 

I SkBrL straffas även viss underlåtenhet att lämna uppgift om skatt eller avgift som 

innehållits för annan eller att lämna oriktig sådan uppgift. Är detta förfarande uppsåtligt 

föreligger brottet oredlig uppbördsredovisning eller, om det är att anse som ringa, 

bristande uppbördsredovisning. Sker gärningen av grov oaktsamhet, föreligger vårdslös 

uppbördsredovisning.
63

 

 

Slutliten straffas i SkBrL vissa försummelser i fråga om bokföringsskyldighet som 

allvarligt försvårar myndighetens kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av 

skatt eller avgift. Brottet benämns försvårande av skattekontroll.
64
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3. Rättsfall 

3.1 Om rättsprocessen inom skatterätt 
 

Frågan om undersökningsplikt vid beställning av tjänst uppkommer egentligen först vid 

Skatteverkets granskning av företagens skattedeklarationer. När en företagare vill 

överklaga Skatteverkets beslut inges besvär till förvaltningsdomstolarna eftersom 

vanliga skattemål handläggs av förvaltningsrätten (tidigare länsrätten), kammarrätten 

och Regeringsrätten. Ett skattemåls anhängiggörande vid domstol är relativt 

okomplicerat därför att lagstiftaren har utgått från att det i skattemål är den 

skattskyldige själv som anför besvär och därigenom påkallar prövning hos domstolen. I 

3§ Förvaltningsprocesslagen (FPL) sägs att anhängiggörandet måste göras skriftligen. 

Detta krav på skriftlighet avser endast anhängiggörandet. Klagande är oförhindrad att 

senare under processen vid en muntlig förhandling framställa nya yrkanden och 

omständigheter, dock endast under förutsättning att processföremålet inte ändras.
65

 I 

skatteprocessen finns det inte heller något krav på att de grunder som är relevanta för 

yrkandet måste anges. Det beror på förvaltningsprocessens utformning och tanken att 

enskilda skall kunna processa själva utan biträde av juridiskt skolade personer. Enligt 

8§ FPL har domstolen ett utredningsansvar och enligt 30§ FPL ska domstolen självmant 

plocka omständigheter ur de handlingar som förekommit i målet för att lägga till grund 

för bedömning.
66

 

 

Det som skall bevisas i ett skattemål är förekomsten av det eller de rättsfakta som utgör 

en förutsättning för att domstolen skall döma i enlighet med yrkandet. De 

omständigheter som åberopas som bevis brukar kallas bevisfakta och i skattemål är 

sådana fakta till exempel deklarationen, kontrolluppgifter, kvitton och avtal. Klagande 

skall förutom att uppge vilket bevis som åberopas även ange vad denne vill styrka med 

beviset, det kallas bevistema.
67

 Är alla omständigheter i ett mål ostridiga handlar 

processen uteslutande hur omständigheterna skall bedömas från rättslig synpunkt. Är 

någon eller några omständigheter däremot tvistiga blir situationen en annan. Då skall 

förekomsten av den eller de omständigheter som är tvistiga bevisas.
68

 

 

3.2 Mål. Nr. 107-05 Länsrätten, 7055-06 Kammarrätten 
 

Målet handlar om avdrag för ingående mervärdesskatt, fråga om betydelsen av god tro 

för avdragsrätt, skattetillägg, ersättning för kostnader. Skatteverkets bedömning avslås 

med hänvisning till att uppdragsgivaren varit i god tro. 

 

Avdraget för ingående skatt baseras på en kontantfaktura från en uppdragstagare för 

inköp av tjänster och leverans av vara. Företrädaren för uppdragstagaren har i tidigare 

förhör hos Ekobrottsmyndigheten (EBM) uppgett att ingen verksamhet har bedrivits. 

Fakturan anses därför av Skatteverket vara osann, som motiverar detta med att eftersom 

det inte förekommit några affärshändelser som medför fakturering så föreligger det inte 

någon avdragsrätt för fakturan. Skatteverket ifrågasätter inte att arbetet har blivit utfört 

men av de intyg som lämnats in framgår inte vilka personer som utfört arbetet och 
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enligt Skatteverkets uppfattning är uppdragstagaren inte rätt motpart. Skatteverket 

uppger att F-skattsedeln i sig inte har någon betydelse för om avdrag får göras eller ej. 

 

Uppdragsgivaren ifrågasätter Skatteverkets bedömning och uppger att arbetet har utförts 

och att inga anmärkningar har riktats mot den bokföringshandling som avdragsyrkandet 

avser. En kopia på F-skattebevis och registreringsbevis har lämnats in och därmed anser 

sig uppdragsgivaren gjort tillräckligt för att motivera att det begärda avdraget ska 

medges. Det ostyrkta påståendet som företrädaren för uppdragstagaren uppgett i förhör 

hos Ekobrottsmyndigheten tycker uppdragsgivaren inte ska något bevisvärde alls. I 

domen från Malmö tingsrätt (Mål B 8608-03) framgår att uppdragstagaren bara nämns i 

begränsad utsträckning samt att det påstås att en av de åtalade fabricerar fakturor, men 

det förändrar inte det faktum att arbetet hos uppdragsgivaren verkligen utförts i detta 

fall. Uppdragsgivaren har betalat kontant till företrädaren för uppdragstagaren, som 

kvitterat betalningen på de fakturor som är utställda av uppdragstagarens företag. De 

kvitterade fakturorna utgör sedan verifikationer i bokföringen hos uppdragsgivaren. 

Vidare framgår det av tingsrättsdomen att någon bokföring för uppdragstagaren inte 

finns. Det är dock, enligt uppdragsgivarens mening, tveksamt om tingsrätten kunnat 

fastställa att någon verksamhet inte bedrivits i detta bolag.  

 

Av förhören i tingsrätten anser länsrätten att det står klart att det aldrig förekommit 

någon verklig verksamhet hos uppdragstagaren utan företaget användes enbart för att 

möjliggöra utställande av fakturor. Den faktura som det tvistas om i föreliggande mål 

speglar således inte en verklig affärshändelse eftersom uppdragstagaren inte har utfört 

det arbete som uppges på handlingen. Skatteverket har dock inte ifrågasatt att uppgivet 

arbete faktiskt har utförts med det är inte känt av vem eller vilka. Det går därför inte 

enligt länsrättens mening att fastställa om de som gjort arbetet varit skyldiga att betala 

mervärdesskatt eller inte. Vid sådant förhållande kan uppdragsgivaren, oavsett om 

denne när fakturan betalades varit medveten om att det inte var uppdragstagaren som i 

verkligheten gjort arbetet eller ej, inte medges avdrag för den ingående momsen. 

Länsrätten finner trots detta att uppdragsgivaren gjort vad som ankommit på honom vid 

en transaktion av detta slag och att han handlat i god tro. Därmed framstår felaktigheten 

som ursäktlig och uppdragsgivaren skall befrias från skattetillägg. Skatteverkets 

bedömning är således till viss del tappad efter länsrättens dom. Uppdragsgivaren 

överklagar till kammarrätten och vidhåller där att han varit i god tro och gjort vad som 

ankommer på honom för att avdrag för den ingående momsen skall beviljas. Att 

uppdragstagaren har varit under utredning i ett annat mål avseende ekonomisk 

brottslighet och vad som därmed framkommit måste anses ha lågt bevisvärde när det 

gäller prövningen om uppdragstagaren har bedrivit verksamhet eller inte. Av 

utredningen i förevarande mål framgår att de aktuella tjänsterna verkligen har utförts 

men Skatteverket har inte kunnat visa vem som utfört arbetet. Parterna är överens om 

att tjänsterna har utförts. Parterna är även överens om att fakturan uppfyller de formella 

kraven. En person som uppgett sig företräda uppdragstagaren har tillhandahållit 

uppdragsgivaren både kopia på F-skattsedeln, registreringsuppgift och det är även han 

som har tillhandahållit arbetskraft.  

 

Skatteverket anför mot bakgrund av tingsrättens och hovrättens domar att det är 

fastslaget att uppdragstagaren inte har utfört tjänsterna. Fakturan är därför osann och 

avdragsrätt för mervärdesskatt finns därmed inte. Skatteverket anser att god tro inte kan 

tillämpas när de formella reglerna i ML inte är uppfyllda. Eftersom uppdragsgivaren 

inte förvärvat några tjänster av uppdragstagaren utgör beloppet inte mervärdesskatt 

enligt ML:s definition. Den person som uppdragsgivaren har avtalat med var inte 

formell företrädare för uppdragstagaren vid tidpunkten och enligt Skatteverket måste 



 

27 

 

uppdragsgivaren varit fullt medveten om att varken den påstådda företrädaren, 

komplementären eller kommanditdelägaren utfört tjänsterna och därmed anses 

uppdragsgivaren inte vara i god tro. 

 

Kammarrätten konstaterar att vad som kommit fram i målet i tingsrätten ger stöd för att 

uppdragstagaren har använts för fabricering av fakturor och sannolikt inte har bedrivit 

någon reell verksamhet. Skatteverket har inte tidigare påstått att uppdragsgivaren skulle 

ha känt till bedrägerierna utan tvärt om anser kammarrätten att Skatteverket grundar sin 

bedömning endast på det faktum att någon verksamhet inte har bedrivits och att 

fakturorna därmed måste anses vara falska. Länsrätten har i sin dom angående påförda 

arbetsgivaravgifter och skatteavdrag konstaterat att uppdragsgivaren varit i god tro när 

denne betalat fakturan. Kammarrätten finner inte skäl att göra någon annan bedömning 

än länsrätten i denna del. 

 

Parterna är eniga om att de tjänster som uppdragsgivaren betalat för har utförts och 

betalning har erlagts till uppdragstagaren och inte till den som utför arbetena. 

Kammarrätten hänvisar till några avgöranden i EG-domstolen, ex C-439/04, där det 

‖har klargjorts att frågan om förutsättningarna för avdragsrätten är uppfyllda skall 

bedömas på objektiva grunder och med beaktande av vilken insikt den som yrkar 

avdrag för ingående mervärdesskatt hade eller borde haft om transaktionens syfte var 

ett skattebedrägeri.‖ Mot bakgrund av EG-domstolens avgörande anser kammarrätten 

att enbart den omständigheten att uppdragstagaren gjort sig skyldig till bedrägeri genom 

att utfärda falska fakturor inte ska medföra att uppdragsgivaren kan nekas att dra av den 

ingående mervärdesskatten enligt fakturan. Skatteverkets yrkande avslås därmed av 

kammarrätten. 

 

3.3 Mål. Nr. 10910-10913-07 & 10915-07 Länsrätten, 3257-3261-09 
Kammarrätten 
 

Målet handlar om eftertaxering för inkomst, efterbeskattning för mervärdesskatt och 

arbetsgivaravgifter samt skattetillägg. Skatteverkets bedömning består efter prövning i 

båda instanser. 

 

Uppdragsgivaren i fråga utförde arbete inom skrotningsbranschen. På grund av hög 

arbetsbelastning var de i behov av att anlita en uppdragstagare och kontaktade därför en 

sedan tidigare känd person som i sin tur ska ha kontaktat en uppdragstagare som kunde 

åta sig uppdrag mot kontant betalning. Uppdragsgivaren hävdar att det var 

kontaktpersonen som tog emot pengarna kontant varvid han hade med sig signerade 

fakturor. Det är enligt uppdragsgivaren klarlagt att uppdragstagaren utfört tjänsterna. 

Dessutom handlar målet om ett reklamuppdrag som ett reklamföretag skulle utföra. 

Reklamuppdraget utfördes aldrig men uppdragsgivaren hade förskottsbetalat för detta 

uppdrag. Även förskottsbetalningen togs enligt uppdragsgivaren emot av 

kontaktpersonen.  

 

Uppdragsgivarens pengar tar omvägen via företrädarens privata konto. Detta konto 

disponerades även av företrädarens make. Vad gäller fakturorna anser Skatteverket att 

det inte är rimligt att företagets pengar måste ta omvägen via företrädarens privata 

konto. Skatteverket anser vidare att fakturorna uppvisar stora brister. Bland annat 

uppges att förskottsbetalning ska ha skett vid flera tillfällen men trots detta saknas 

anteckning på fakturan att så skett, kvittens har vid något tillfälle skett före uttaget från 
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bolagets företrädares privata konto och kvitto eller annan handling saknas som visar att 

beloppen kommit uppdragstagaren tillhanda. Fakturorna har därmed upprättats för att 

möjliggöra uttag från uppdragsgivarens konto och är att betrakta som osanna eller 

fiktiva enligt Skatteverkets bedömning. De anser att det är fråga om skenavtal mellan 

uppdragsgivaren och uppdragstagaren och att åberopat F-skattebevis därmed anses 

sakna betydelse. 

 

I Skatteverkets utredning framkommer det att uppdragstagaren sysslar med 

trädgårdsanläggning och snöröjning vilket Skatteverket anser att uppdragsgivaren inte 

har haft anledning att anlita. Hos uppdragstagaren avser fakturanumren helt andra 

fakturor på mindre belopp och till helt andra kunder och de fakturorna som 

uppdragsgivaren uppger har fakturaställaren aldrig bokfört. Uppdragsgivarens 

fakturaunderlag är kvitterat med oläslig namnteckning, stavfel av firmanamn och adress 

och uppgift om vad fakturan avser, är enligt Skatteverkets bedömning mycket 

summarisk.  

 

Uppdragstagarens företrädare uppger i förhör att de inte hört talas om uppdragsgivaren 

eller dennes företrädare. Kontaktpersonen uppger i förhören att han inte tagit emot 

några pengar från uppdragsgivarens företrädare eller lämnat några fakturor till denne. 

Kontrollremsorna från kassaregistret har försvunnit i samband med avveckling av en 

butik som uppdragsgivaren hade. Länsrätten anser att med hänsyn till att 

uppdragsgivaren inte har sparat underlag från kassaregistret föreligger en brist i 

bokföringen som inte kan anses som ringa och som omöjliggör kontroll av 

intäktsredovisningen. 

 

Enligt länsrättens bedömning talar ett flertal faktorer för att fakturorna inte återspeglar 

ett verkligt avtalsförhållande mellan uppdragsgivaren å ena sidan och uppdragstagaren 

respektive reklamföretaget å andra sidan.  

 

Uppdragsgivarens företrädare har aldrig träffat företrädarna för uppdragstagaren och 

uppdragstagaren uppger sig sakna kännedom om såväl uppdragsgivaren som dess 

företrädare och de aktuella fakturorna finns inte med i uppdragstagarens bokföring. Det 

saknas dessutom närmare specificering av vilket arbete fakturorna avser. Länsrätten 

anser att kontanthanteringen förefaller besynnerlig och att utredningen i målet inte ger 

stöd för att uppdragstagaren har utfört något arbete. Länsrätten anser att Skatteverket 

förmått göra det sannolikt att fakturorna inte återspeglar ett reellt avtalsförhållande 

mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren respektive reklamföretaget och att 

fakturorna har kostnadsförts för att möjliggöra oredovisade uttag ur företaget. Genom 

att förfara på det sätt som uppdragsgivaren gjort, har denne lämnat oriktiga uppgifter i 

sin deklaration och grund för eftertaxering respektive efterbeskattning föreligger. 

Uppdragsgivaren ska härmed inte medges avdrag för kostnaderna och inte heller rätt till 

avdrag för den ingående mervärdesskatten på fakturorna. I enlighet med den praxis som 

gäller för fåmansbolag ska beloppet anses som lön till bolagets företrädare och därmed 

ska uppdragsgivaren även betala arbetsgivaravgifter. 

 

Kammarrätten avslår överklagandet och instämmer helt i länsrättens bedömning. 

3.4  Mål. Nr. 10672-06, 10674-06 Länsrätten, 7328-7329-07 
Kammarrätten 
 

Målet handlar om avdrag för ingående mervärdesskatt, skattetillägg och ersättning för 
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kostnader. Skatteverkets bedömning kvarstår efter prövning i båda instanser.  

 

Uppdragsgivaren har haft upp till 20 egna anställda och därutöver anlitat 24 olika 

underleverantörer, varav 8 är aktuella i förevarande mål. Även arbetskraftsuthyrning har 

förekommit i bolaget. 

Enligt Skatteverkets syn på saken så har uppdragsgivarens företrädare enbart slutit avtal 

med en och samma person. Det har dock aldrig kommit några fakturor från denne 

person eller dennes företag. Personen i fråga har såvitt Skatteverket förstår inte företrätt 

de fakturerande uppdragstagarna med fullmakt. Trotts detta har uppdragsgivaren betalat 

fakturor från okända uppdragstagare, som avlöst varandra i tiden, till okända 

privatpersoners konton. Dessa konton har därefter omedelbart tömts. Hos de 

fakturerande uppdragstagarna har det enligt Skatteverkets mening aldrig bedrivits någon 

verksamhet och Skatteverket finner det mycket osannolikt att uppdragsgivarens 

företrädare skulle varit omedveten om detta. Oavsett om god tro funnits eller inte anser 

Skatteverket att de formella villkoren för att kunna få avdrag inte är uppfyllda på grund 

av att det varit fråga om osanna fakturor. 

Uppdragsgivaren genmäler att det Skatteverket säger, att uppdragsgivarens företrädare 

måste ha varit införstådd med att fråga var om osanna fakturor för att dölja 

utbetalningar för svart arbetskraft och för att möjliggöra återbetalning av mervärdesskatt 

i nästa led, innebär att uppdragsgivarens företrädare begått en brottslig handling. Denna 

fråga är dock prövad i allmän domstol varvid både tingsrätt och hovrätt kommit fram till 

att så inte var fallet. Frågan i den skatterättsliga processen är om uppdragsgivaren varit i 

god tro beträffande de fakturor som utgjort underlag för avdrag för ingående 

mervärdesskatt. Uppdragsgivaren bestrider att avdragsrätt generellt sett inte skulle 

föreligga i de fall där det i efterhand kan konstateras att en skattskyldig i ett tidigare led 

upprättat en faktura som enligt Skatteverkets definition är osann. Enligt 

uppdragsgivarens mening anses den som gör avdrag för ingående skatt inte ha någon 

mer omfattande utredningsskyldighet i frågan om skattskyldighet föreligger för den som 

har debiterat skatten. Normalt räcker det med att det finns en anteckning på fakturan 

som anger att utställaren har F-skattsedel. I föreliggande fall har sådan anteckning 

funnits och uppdragsgivaren har i de flesta fall tillställts ett F-skattebevis även om detta 

i något fall visat sig vara falskt. Vad gäller fakturornas utseende har uppdragsgivaren 

gett in samtliga underleverantörsfakturor till Skatteverket vid granskning utan att dessa 

blivit ifrågasatta av Skatteverket. De anlitade uppdragstagarna har uppträtt som riktiga 

företag.  

Uppdragsgivaren försvarar utbetalningarna till privatpersoners konton med att det inte 

är konstigt att så sker när det är fråga om mindre företag. Det finns heller ingen 

möjlighet att kontrollera om ett konto är ett privatkonto eller ett företagskonto, 

uppdragsgivaren har bara betalat till de kontonummer som finns på fakturorna. Den som 

begär ett avdrag har bevisbördan för detta. Denna bevisbörda anser sig uppdragsgivaren 

ha uppfyllt genom att det av fakturorna framgår att de olika uppdragstagarna har F-

skattsedel och sådana även har tillsänts uppdragsgivaren. Om inga särskilda 

omständigheter visar på annat så framgår av praxis att god tro skall vara gällande och att 

avdrag skall medges för mervärdesskatten enligt uppdragsgivarens mening. 

Skatteverket å sin sida menar att de genom sin utredning visat att de fakturautställande 

uppdragstagarna inte är seriösa företag och att uppdragsgivarens företrädare har varit 

medveten om detta och därmed har de inte varit i god tro. 
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I domskälen i länsrätten fastslås det att det i målet är ostridigt att aktuella 

uppdragstagare har utfört arbete åt uppdragsgivaren. Frågan är således om fakturorna är 

osanna i den meningen att de inte avser tjänster som har utförts av de företag i vilkas 

namn fakturorna ställts ut. Enligt länsrättens bedömning så har Skatteverket kunnat visa 

att de företag som ställt ut fakturorna inte har bedrivit någon verksamhet och således 

kan de inte ha utfört några arbeten åt uppdragsgivaren. Fakturorna är följaktligen 

osanna. I detta mål är det oklart i vad mån uppdragsgivaren haft egen vinning eller om 

uppdragstagarna krävt betalning genom osanna fakturor utan någon ersättning till 

uppdragsgivaren. Länsrätten avslår uppdragsgivarens överklagan. 

 

Vid kammarrättens prövning av målet anger uppdragsgivaren att tidssedlar använts, 

dessa består av 3 delar. När uppdragsgivaren sedan erhåller fakturan bifogas alltid 

tidssedlar eller motsvarande uppgifter om arbetade timmar och det saknar således 

betydelse att fakturorna är knapphändiga enligt uppdragsgivarens tycke. ‖Det vore 

ogörligt om utfört arbete skulle redovisas vad var och en gjort under perioden eftersom 

arbetsuppgifterna varit så skiftande‖ påstår uppdragsgivaren. I kammarrättens 

redovisning av målet visas en grundligare utredning av de 8 uppdragstagarna där det 

bland annat framkommer att svart arbetskraft kan ha använts i några fall. De anställda 

har fått betalt ur de pengar som uppdragstagaren fakturerat och därmed föreligger ett 

anställningsförhållande.  Att låta någon annan ‖använda‖ företagets namn innebär inte 

att uppdragstagaren eller dess företrädare undgår betalningsansvar för skatter och 

avgifter. Vidare föreligger det inte någon överenskommelse om falska fakturor. Det 

finns inte heller någonting som tyder på att uppdragsgivaren haft någon som helst 

vinning av falska fakturor. All personal som haft anställning hos uppdragsgivaren har 

haft lön på vanligt sätt och kontrolluppgifter är inskickade. Uppdragsgivaren har aldrig 

betalt ut kontanter till någon. 

Lika med länsrätten finner kammarrätten att fakturorna är osanna och att 

uppdragsgivaren således inte är berättigat till avdrag för ingående mervärdesskatt. 

Genom att avdrag gjorts för ingående mervärdesskatt hänförlig till de osanna fakturorna 

föreligger förutsättningar för att påföra uppdragsgivaren skattetillägg. Kammarrätten 

avslår uppdragsgivarens överklagande. 

 

3.5 Mål. Nr. 20380-07 m.fl. Länsrätten, 8593-08 Kammarrätten 
 

Målet handlar om inkomsttaxering, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, avdragen skatt, 

skattetillägg och rättegångskostnader. Länsrätten avslår uppdragsgivarens överklagan av 

Skatteverkets beslut, kammarrätten undanröjer Skatteverkets beslut med hänvisning till 

att uppdragsgivaren och dess företrädare varit i god tro. 

 

I detta fall är det en uppdragsgivare som anlitat två stycken bemanningsföretag, 

fortsättningsvis kallade uppdragstagare för att hjälpa till med arbeten hos 

uppdragsgivaren. Det har kunnat konstateras, genom en tidigare dom i Handens 

tingsrätt (Mål. Nr. B-177-06), att uppdragstagarna inte bedrivit den seriösa verksamhet 

som de utgett sig för att göra. Innan uppdragsgivaren anlitade uppdragstagarna 

kontrollerades deras registreringsbevis samt F-skattsedel. 

 

Skatteverket har gjort en utredning av uppdragstagarna i samband med en revision där 

det framkommit att Skatteverket har utfärdat F-skattsedel trots att skatter och avgifter 

inte redovisats. Uppdragsgivaren menar att bara för att bemanningsföretaget inte 
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redovisat skatter och avgifter samt tagit ut fakturerade belopp kontant så betyder det 

inte att deras fakturor är osanna. Uppdragstagarna har existerat och haft fysiska personer 

som företrätt dem. Samtliga företag som betalat ut pengar till dessa 

bemanningsföretaget har enligt Skatteverket gjort sig skyldiga till brott, detta tycker 

uppdragsgivaren är att dra alla över en kam och de tycker även att det är märkligt att 

Skatteverket inte behöver styrka att medlen rent faktiskt betalats tillbaka.  

 

Fakturorna uppfyller kraven i bokföringslagen och dessa utgör därmed grund för 

bokföring. Uppdragsgivaren menar att det inte finns något krav i bokföringslagen att 

tidsedlar måste upprättas. Det är ostridigt att fakturorna utfärdats av uppdragstagarna 

men det framgår inte vilka fysiska personer som utfört arbetet, eller om det utförda 

arbetet skett på direkt uppdrag av uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren anser att 

Skatteverket inte har kunnat åberopa bevisfakta som styrker bevistemat osanna fakturor. 

 

Genom att som grund för att fakturorna är osanna åberopa att uppdragstagarna inte 

fullgjort sina skyldigheter, görs implicit gällande att uppdragsgivaren varit i ond tro 

men denne tycker inte att Skatteverket har presenterat någon bevisning att så skulle vara 

fallet. 

 

Det föreligger inga bevis på att det förekommit några avtal mellan uppdragsgivaren och 

uppdragstagarna, därmed saknas möjlighet för Skatteverket att tolka de avtal som påstås 

föreligga. Det har inte heller framkommit någon bevisning som styrker att det förelegat 

ett anställningsförhållande mellan uppdragsgivaren och de personer som utfört arbetet. 

Uppdragsgivaren anför att Skatteverket har i sitt omprövningsbeslut inte tagit fasta på 

att skenavtal förelegat mellan parterna och därmed felaktigt lagt över bevisbördan på 

skattskyldiga, det är Skatteverket som skall bevisa att skenavtal föreligger anser 

uppdragsgivaren.  

 

Tyvärr går Skatteverkets syn på saken inte att redovisas eftersom den återges i en 

‖bilaga C‖ som inte återfunnits. 

 

Av uppdragsgivarens analys av tingsrättsdomen så har en av uppdragstagarna haft ett 

stort antal uppdragsgivare vilket de anser talar starkt mot Skatteverkets påstående att de 

inte skulle ha bedrivit någon verksamhet alls. Antalet uppdragsgivare pekar istället med 

styrka att de haft egen arbetskraft för uthyrning och att denna arbetskraft varit anställd 

hos bemanningsföretaget. 

 

Länsrätten finner att Skatteverket med tillräcklig grad av sannolikhet har visat att 

fakturorna från uppdragstagarna är osanna och har använts för att kunna göra skattefria 

uttag av uppdragsgivaren. Eftersom det således varit fråga om skenavtal saknas 

betydelse huruvida uppdragstagarna innehaft F-skattsedel. Uppdragsgivaren har lämnat 

oriktiga uppgifter och det finns skäl att påföra skattetillägg. 

 

Inför prövningen i kammarrätten anför uppdragsgivaren att det är de anlitade 

uppdragstagarna som tillhandahållit och avlönat personal. Att det i efterhand finns fog 

för antagandet att detta skett med svarta pengar är en omständighet helt utanför 

uppdragsgivarens kontroll. 

 

Skatteverket bestrider överklagandet och anför att innehav av F-skattsedel per 

automatik inte gör att förvärvet varit skatterättsligt giltigt, att uppdragstagarna i såväl 

andra utredningar som i denna uppenbarligen inte bedrivit någon egen verksamhet, att 

hanteringen av betalningarna ser ut som att ske på samma sätt som vid osanna fakturor 
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och att uppdragsgivarens företrädare inte kunnat namnge företrädarna för 

uppdragstagarna eller deras personal tycker Skatteverket visar att fakturorna inte korrekt 

återspeglar leverans från just dessa uppdragstagare. Skenavtal har därför förelegat i 

denna del enligt Skatteverkets mening. 

 

Uppdragsgivaren menar att de arbeten som utförts enligt fakturorna har varit verkliga, 

personer från uppdragstagarna har utfört arbetet. Skriftliga avtal om entreprenad 

förekommer inte i branschen enligt bolaget. Skatteverket å sin sida anser det inte vara 

affärsmässigt motiverat att ha munliga avtal och de anser även att fakturorna är ytterst 

bristfälliga. Det ifrågasätts inte att arbete har utförts men det som nedtecknats i 

fakturorna har inte hänt. 

 

Kammarrätten förklarar att eftersom målet gäller eftertaxering och efterbeskattning, så 

är det Skatteverket som har bevisbördan för att fakturorna är osanna och har använts för 

att avlöna uppdragsgivarens egen personal. Under tiden som uppdragsgivaren anlitat 

uppdragstagarna har de inte redovisat mervärdesskatt eller lön i skattedeklarationer, 

kontrolluppgifter har inte heller lämnats. Av kontoutdrag framgår inte att löner har 

betalats ut till anställda i uppdragstagarna.  

 

I målen är ostridigt att de arbeten som de utfärdade fakturorna avser faktiskt har blivit 

utförda. Skatteverket har bevisbördan för att fakturorna är osanna.  

 

Enligt kammarrättens bedömning har Skatteverket åberopat en rad omständigheter som 

med viss styrka talar för att de aktuella fakturorna är osanna. Frågan är om utredningen 

ger tillräckligt stöd för deras påstående att uppdragstagarna inte har bedrivit någon 

egentlig verksamhet i förhållande till uppdragsgivaren. 

 

Skatteverket har inte anfört någon bevisning som ger skäl att uppdragsgivaren har 

avlönat personal svart. Skatteverket har inte visat att de pengar som uppdragsgivaren 

fört över till uppdragstagarna har återbringats till bolaget.  Ingen bevisning heller för att 

återbetalade pengar används av uppdragsgivaren att avlöna egen personal.  

 

Även om det föreligger starka skäl för Skatteverkets uppfattning finner kammarrätten 

att det likväl inte kan uteslutas att uppdragstagarna kan ha bedrivit viss oredovisad 

verksamhet i förhållande till uppdragsgivaren. Brister hänförliga till fakturornas 

utformning föranleder inte någon annan bedömning. Kammarrätten finner att 

Skatteverket med erforderlig styrka inte visat att det är fråga om osanna fakturor på det 

sätt som hävdas, därmed föreligger inte någon oriktig uppgift varför grund för 

skattetillägg saknas.  
 

3.6 Mål. Nr. 65-07 m.fl. Länsrätten  
 

Målet handlar om mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg. Skatteverkets 

beslut upphävs av länsrätten. 

 

Uppdragsgivaren i detta mål utför arbete inom byggbranschen. På grund av hög 

arbetsbelastning var uppdragsgivaren tvungen att ta in uppdragstagare. I detta mål är det 

fakturor från tre uppdragstagare som ifrågasätts av Skatteverket. De anför att dessas 

fakturor är osanna.  
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Till stöd för sin talan uppger uppdragsgivaren att bara för att uppdragstagarna inte 

redovisat sin verksamhet i bokföring eller gentemot Skatteverket så säger det inget om 

vilket arbete som faktiskt utförts. Påstående att pengarna omgående ska ha betalats 

tillbaka till uppdragsgivaren saknar helt stöd av någon utredning.  

 

Skatteverket vidhöll vid obligatorisk omprövning sina tidigare beslut och anför diverse 

omständigheter, så som att de anställda hos uppdragsgivaren verkar ha haft låga 

officiella löner. Vidare anser de att uppdragstagarna inte har kapital och kunskap att 

bedriva den verksamhet de uppger sig att göra vilket i en samlad bedömning entydigt 

visar att uppdragstagarna inte utfört något arbete åt uppdragsgivaren i detta fall. Det är 

högst osannolikt att någon betalar för arbeten som inte utförts varför pengarna 

naturligtvis går tillbaka till utbetalaren menar Skatteverket. I Skatteverkets utredning 

framgår det att det saknas tidssedlar eller dylikt för underlag till fakturorna.  

 

Vid den muntliga förhandlingen uppger Skatteverket bland annat att någon bokföring 

hos uppdragstagarna inte har återfunnits och att pengarna från postgirokontot har tagits 

ut i nära samband med insättningarna. De återkommer också till de låga lönerna och 

jämför dessa med löner hos andra arbetsgivare men på grund av sekretess kan 

Skatteverket inte lämna ut uppgifter om de aktuella personerna till uppdragsgivaren. 

 

Uppdragsgivaren i sin tur har ingett en sammanställning över kontrolluppgifter och 

lönerapport till styrkande av att det inte förekommit några oredovisade löner i 

verksamheten. Tidrapporter har också bifogats till styrkande av att uppdragsgivaren 

anlitat uppdragstagare för arbete. Angående lönerna så bestrider bolaget att för låga 

löner har utbetalats, beroende bland annat av att det inte anges hur länge personerna 

jobbat eller om de jobbat deltid. I allmänhet kan en löneskillnad bero på att 

semesterersättning har betalats ut vid avslutad anställning eller traktamenten. Ingen 

anställd hos uppdragsgivaren har fått ut kontant lön. Det var svårt att få tag på 

arbetskraft, enligt uppdragsgivaren, många var inte bra nog och fick gå efter en kortare 

period. ‖Ibland var han kanske för snäll med sin personal, speciellt eftersom det var 

svårt att få tag på folk. De fick komma och jobba när de kunde.‖ 

 

Skatteverket vitsordar nu att uppdragstagarna inte enbart haft som verksamhet att 

utfärda osanna fakturor. Enligt Skatteverket har uppdragstagarna haft två syften, att ha 

svart arbete och att fakturera osanna fakturor. 

 

Enligt länsrättens bedömning är det ostridigt i målet att de aktuella uppdragstagarna inte 

enbart är så kallade fakturaskrivande företag utan att de även bedrivit oredovisad 

verksamhet. Samtliga ifrågasatta uppdragstagares företag har redovisat viss 

mervärdesskattepliktig omsättning och/eller utbetalda löner under den aktuella tiden 

vilket innebär att de kan ha utfört arbeten åt beställaren. Enbart den omständigheten att 

uppdragstagarna inte har fullgjort sina skyldigheter ifråga om redovisning av 

mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter medför inte enligt länsrättens mening att 

fakturorna skall anses vara osanna. Länsrätten finner att de omständigheter som 

Skatteverket framför främst talar för att så kallat svart arbete har utförts men att det inte 

finns någon egentlig bevisning om vilket eller vilka företag som verkligen betalat ut de 

svarta lönerna. 

 

Angående den omständighet som Skatteverket åberopat som talar för att 

uppdragsgivaren betalat ut svarta löner till sin egen personal anser länsrätten att det inte 

är klarlagt att uppdragsgivaren betalat ut anmärkningsvärt låga löner till sin personal. 
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Skatteverket har inte framfört någon utredning i målet som direkt visar på att de pengar 

som betalats till uppdragstagarna ska ha återbetalats till bolaget. Inga konkreta 

omständigheter som tyder på att uppdragsgivaren betalat ut svarta löner har heller 

visats. Länsrätten finner därför att Skatteverket inte har gjort sannolikt att fakturorna 

från de tre uppdragstagarna är osanna. Därmed bifalls överklagan och Skatteverkets 

beslut upphävs. 
 

3.7 Mål. Nr. 3722-08 m.fl. Länsrätten 
 

Målet handlar om mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, inkomsttaxering samt 

skattetillägg. Efter prövning av Skatteverkets beslut i länsrätten bifalles överklagandet 

och Skatteverkets beslut upphävs. 

 

Uppdragsgivaren i fråga sysslar med uthyrning av maskiner med mera. I vissa fall har 

uppdragsgivaren anlitat uppdragstagare för inhyrning av maskiner och tillbehör för att 

täcka upp när uppdragsgivaren inte haft egna maskiner. Skatteverket har gjort den 

bedömningen att uppdragsgivaren i fråga skulle ha redovisat ett antal osanna fakturor 

från 8 olika uppdragstagare. Enligt Skatteverket har de uppdragsgivare som ställt ut 

fakturorna inte utfört de prestationer som fakturerats och att fakturorna därmed skulle 

vara osanna. 

 

Uppdragsgivaren uppger att de har som rutin att alltid kontrollera F-skattsedlar och 

andra aktuella avtal. Flera av uppdragstagarna är fortfarande verksamma och både de 

och uppdragsgivaren saknar tidigare anmälningar. Vidare har uppdragsgivaren undvikit 

alla former av kontanthantering och istället gjort utbetalningar till uppdragstagarnas 

konton. Skatteverket har inte kunnat visa att någon del av pengarna till uppdragstagarna 

kommit uppdragsgivaren eller dess företrädare tillgodo. När uppdragsgivarens kunder 

efterfrågar tillgångar som bolaget inte själv kan hyra ut så inhyrs dessa från 

uppdragstagare som sedan levererar direkt till slutkund. Uppdragsgivarens vinst är den 

provision som läggs på varje enskild uthyrning.  

 

Skatteverket anser att uppdragsgivarens uppdragstagare ger ett oseriöst intryck och att 

de visar tydliga tecken på att vara så kallade målvakter. Skatteverket har vid 

obligatorisk omprövning inte ändrat det tidigare fattade beslutet. 

 

Som stöd för sin bedömning lyfter Skatteverket bland annat fram att det inte finns 

skriftliga avtal mellan uppdragsgivaren och uppdragstagarna, att följesedlar saknas, att 

uppdragstagarnas fakturor uppvisar likheter med varandra och att fakturorna har betalats 

via Internet eller till uppdragstagarnas konton och har därefter tagits ut kontant. 

Uppdragstagarna har dessutom i vissa fall inte lämnat in inkomst-/skattedeklarationer 

och det saknas yttre tecken på bedriven näringsverksamhet hos uppdragstagarna. 

 

Vid muntlig förhandling i länsrätten framför företrädare till uppdragsgivaren att 

avtalsslutet gick till så att uppdragsgivaren ringde runt till de som de kände till som 

kunde ha de maskiner eller dylikt kunden var ute efter. Efter att de fått tag i det de sökte 

ringde uppdragsgivaren tillbaka till kunden för accept. Uppdragsgivaren var alltså 

mellanhand i stora delar och inga skriftliga handlingar upprättades. Inga samarbetsavtal 

fanns, ‖man tog i hand och sedan var saken klar‖. Uppdragsgivaren fick därefter betalt 

av kund och betalade i sin tur till uppdragstagaren.  

 



 

35 

 

Enligt länsrätten är det ostridigt i målet att uppdragsgivaren hyrt ur maskiner som 

bolaget själv inte haft i lager. Enligt länsrätten tyder den av Skatteverket framlagda 

utredningen på att uppdragstagarna inte bedrivit någon seriös verksamhet, men något 

som därutöver ger stöd för Skatteverkets uppfattning har inte framkommit. Det finns 

ingen bevisning för att pengar återbetalats till uppdragsgivaren eller dess företrädare. 

Vid en sammantagen bedömning anser länsrätten att Skatteverket inte har gjort 

sannolikt att fakturorna är osanna. Överklagandet bifalls därmed och Skatteverkets 

beslut upphävs. 
 

3.8 Mål. Nr. 907-911-08 Länsrätten, 1079-1083-09 Kammarrätten.  
 

Målet handlar om att uppdragsgivaren yrkar att länsrätten ska undanröja de av 

Skatteverket fattade besluten om förändringar i inkomsttaxeringen, mervärdesskatten 

samt arbetsgivaravgifterna. De vill även medges ersättning för de biträdeskostnader som 

Skatteverket avslagit. 

 

Skatteverket menar att uppdragsgivaren har undanhållit pengar från beskattning genom 

att använda sig av falska fakturor. Skatteverket menar att det inte går att freda sig från 

ansvar genom att ha kontrollerat den anlitade uppdragstagarens innehav av F-

skattesedel. Uppdragstagaren ska alltså ha haft en enbart fakturaskrivande funktion och 

således inte bedrivit någon egentlig verksamhet. Det är dock ostridigt i målet att de 

arbeten som fakturerats faktiskt också har utförts. Frågan är vem som ska ses som 

arbetsgivare för de arbeten som faktiskt utförts. Skatteverket hävdar att arbetena utförts 

av uppdragsgivaren självt medan de hävdar att arbetet utförts av någon av de två 

anlitade uppdragstagarna, som en köpt tjänst.  

 

Länsrätten refererar till att en förutsättning för skattetillägg är att den skattskyldiga har 

lämnat oriktig uppgift. Det spelar ingen roll om denna uppgift lämnats uppsåtligen eller 

av vårdslöhet enligt 15:1 SBL. Det enda kravet är alltså att uppgiften skall vara 

objektivt oriktig.  

 

Länsrätten finner att Skatteverket fattat rätt beslut om skattetillägg då även Länsrätten 

anser att uppdragsgivaren lämnat oriktig uppgift. Överklagandet avslås och 

Skatteverkets beslut står fast.  

 

I Kammarrätten fullföljer uppdragsgivaren sin talan samt yrkar ersättning för sina 

kostnader i Kammarrätten. Uppdragsgivaren tillägger följande: Uppdragsgivaren 

anlitades först sedan Skatteverket redan börjat sin granskning av det bolag som 

uppdragsgivaren arbetat för. Detta tyder på att uppdragsgivaren fungerat som ett 

mellanled mellan bolaget och uppdragstagaren av vilka ingen blivit upptaxerad.  

 

Skatteverket vidhåller att F-skattsedeln inte är något skydd och att den avgörande frågan 

ska vara om uppdragstagaren endast har en fakturaskrivande funktion med syftet att 

hjälpa uppdragsgivaren att undanhålla medel från beskattning.  

 

Kammarrätten ändrar beslutet och bifaller överklagan delvis. Kammarrätten finner i 

likhet med länsrätten att det finns anledning att påföra uppdragsgivaren ett visst tillägg 

för oredovisade arbetsgivaravgifter.  Rätten har inte funnit att några skäl att helt befria 

uppdragsgivaren från skattetillägg. Här tar man hänsyn till att underlåtenheten att inte 

redovisa de aktuella lönerna ter sig som avsiktlig. Kammarrätten fastslår alltså 

länsrättens och Skatteverkets beslut om att avslå uppdragsgivarens yrkande om att dra 
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av momsen på det fakturor som misstänks vara felaktiga. Uppdragsgivaren får alltså 

inte dra av den moms som man hävdar sig ha betalat ut till de uppdragstagare som utfört 

arbetet.  

 

 

3.9 Mål. Nr: 1259-1260-07 Länsrätten, 1789-1790-08 
Kammarrätten.  
 

Målet handlar om att uppdragsgivaren yrkar att länsrätten ska upphäva Skatteverkets 

beslut rörande momsen och arbetsgivaravgifterna. Uppdragsgivaren menar att det inte 

finns några osanna kostnadsfakturor och att man företagit de åtgärder som Skatteverket 

menar att man ska vidta, innan avtal. Uppdragsgivaren kontrollerade uppdragstagaren 

hos kronofogden, om uppdragstagaren fanns registrerad hos Patent och 

Registreringsverket samt att F-skattsedel fanns. Utöver dessa kontroller har 

uppdragsgivaren varit och sett på tidigare utförda arbeten. Entreprenadavtalet slöts 

muntligen vilket är förekommande. Arbetet utfördes enligt avtalet och dokumenterades 

genom fotografier, ritningar och intyg från oberoende personer. Uppdragsgivaren 

bestrider inte att uppdragstagaren agerat på det sätt som Skatteverket gör gällande. 

Uppdragsgivaren menar dock att uppdragstagarens agerande inte har någon betydelse i 

detta fall då det rör sig om uppgifter som är omöjliga att kontrollera för det företag som 

köper tjänsterna.  

 

Uppdragsgivaren menar vidare att det knappast kan vara dennes sak att hålla reda på hur 

uppdragstagaren har tänkt utföra arbetet och hur denna är organiserad. Det är orimligt 

att lägga bevisbördan för att oegentligheter med anställda på det tjänstköpande företaget 

då byggföretag kan ta sig an ett entreprenadavtal utan att själva göra arbetet, utan i sin 

tur anlita uppdragstagare. Uppdragsgivaren har alltså inte betalat ut några svarta löner 

utan allt arbete har utförts enligt de fakturor som mottagits. Uppdragsgivaren har köpt 

tjänster av en F-skatteregistrerad uppdragstagare och dessa tjänster har utförts, saken 

borde alltså vara utagerad för deras del.  

 

Uppdragsgivaren uppfattar det som att deras uppgift är att bevisa att de inte samarbetat 

med uppdragstagaren i syfte att undanhålla skatt och att Skatteverkets beslut om både 

arbetsgivaravgifter men också om momsen faller då. Skatteverket vet egentligen inte 

om uppdragstagaren bedrivit någon verksamhet eller inte, utan man drar den slutsatsen 

efter att man fått fram graverande uppgifter om företrädarna för uppdragstagaren. Ur 

denna aspekt kan det tyckas orimligt att begära att en uppdragsgivare som beställer 

tjänster kan göra samma kontroller.  

 

Skatteverket menar i sin tur att en utfärdad F-skattsedel på inget sätt per automatik 

innebär att företaget bedrivit verksamhet. Således saknar det faktum att uppdragstagaren 

haft F-skatt helt betydelse i detta sammanhang. Skatteverket menar också att arbetet 

som utförts inte har utförts av uppdragstagaren, vilket innebär att det saknas underlag 

för fakturorna och således saknar frågan om god tro betydelse.  

 

En osann faktura betecknas enligt Skatteverket av att fakturans innehåll inte motsvaras 

av faktiskt utförda tjänster av den fakturerande uppdragstagaren. Uppdragstagaren är 

således inte behörig part eller mottagare för de transaktioner som görs med den osanna 

fakturan som underlag. I fall med osanna fakturor kan alltså inte F-skattsedel åberopas 

som skydd för den uppdragsgivare som gör utbetalningar till innehavaren av denna 
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Skatteverket framhåller också att det inte krävs att de ska visa att medel frigjorda genom 

osann fakturering kommit uppdragsgivaren tillgodo privat, utan bara att medel frigjorts 

på detta sätt. För att uppdragsgivaren ska kunna undvika beskattning måste dem kunna 

visa att medlen använts i verksamheten till avdragsgilla kostnader eller på annat sätt 

kommit verksamheten i företaget tillgodo. Det är alltså uppdragsgivaren som har 

bevisbördan för dessa förhållanden. Skatteverket menar att de medel som frigjorts 

använts för att avlöna svart arbetskraft samt för inköp av material.  

 

Länsrätten meddelar att som allmän princip inom skatterätten skall den av parterna som 

har lättast att frambringa bevisning också göra det. Den skattskyldige har den 

grundläggande bevisbördan för avdrag för ingående moms.  

 

Länsrätten finner att uppdragstagaren med sannolikhet inte bedrivit någon verksamhet 

utan bara använts som ett fakturaföretag. Fakturorna grundas inte på faktiska 

motprestationer från uppdragstagarens sida och är således osanna. En osann faktura i sin 

tur ger inte avdragsrätt för den ingående momsen om inte det mottagande företaget varit 

i god tro. Frågan i målet är således om uppdragsgivaren insett eller bort inse att det varit 

något fel hos uppdragstagaren eller om uppdragsgivaren genom sin kontroll av vissa 

uppgifter fullgjort sin undersökningsplikt och således kan anses ha varit i god tro.  

 

Länsrätten bedömer att uppdragsgivaren gjort de undersökningar om sin avtalspartner 

som kan anses vara rimliga, de senare uppkomna omständigheterna räcker inte till för 

att visa på att uppdragsgivaren brustit i sin kontroll av uppdragstagaren som avtalspart. 

Uppdragsgivaren bör således medges avdraget för ingående moms.  

 

Skatteverket har bevisbördan när det gäller omständigheter som rör arbetsgivaravgifter. 

Länsrätten finner precis som med momsen att uppdragsgivaren faktiskt gjort dessa 

utbetalningar till uppdragstagaren och det efter att ha kontrollerat F-skattsedeln. 

Innehavaren av F-skatt är den som ska sköta inbetalningar av arbetsgivaravgifter och 

detta är en uppgift som företaget kontrollerat, vilket är fullt godtagbart så länge de inte 

vetat att den är uppenbart oriktig. Länsrätten finner inte att Skatteverket lyckas visa på 

att uppdragsgivaren medverkat i uppdragstagarens bedrägeri. Betalningen får anses ha 

gått till okända mottagare och uppdragsgivaren ska precis som i fallet med momsen 

anses ha varit i god tro.  

 

Uppdragsgivaren motsätter sig bifall till överklagan och vill att länsrättens beslut ska stå 

fast. De yrkar även ersättning för kostnader i kammarrätten. Uppdragsgivaren vidhåller 

att det inte handlar om osanna fakturor. Det beställda arbetet är utfört av 

uppdragstagaren enligt avtal och att hålla uppdragsgivaren ansvarig för 

uppdragstagarens misskötsel skall anses orimligt efter de kontroller som företaget 

faktiskt gjort. 

 

Skatteverket yrkar att länsrättens dom skall upphävas och att Skatteverkets beslut ska 

stå fast. Skatteverket menar att det arbete som fakturerats uppdragsgivaren inte är utfört 

av uppdragstagaren vilket leder de objektiva kriterierna för avdrag av moms saknas och 

att frågan om god tro således saknar betydelse. Frågan om uppdragstagarens F-

skattsedel saknar verkan i fråga om fakturorna.  

 

Kammarrätten anser att Skatteverket med erforderlig styrka visat på att de aktuella 

fakturorna inte avser köp av momspliktiga tjänster. Kammarrätten anser till skillnad 

från länsrätten att uppdragsgivaren anlitat arbetskraft på ett sätt som gör dem skyldiga 



 

38 

 

att betala arbetsgivaravgifter. Länsrättens dom upphävs alltså och Skatteverkets beslut 

får stå fast.  

 
 

3.10 Mål. Nr. 2410-2412-03 Länsrätten, 3185-3187-05 
Kammarrätten 
 

Målet handlar om att uppdragsgivaren yrkar att länsrätten ska upphäva Skatteverkets 

beslut rörande påförda skattetillägg. Uppdragsgivaren menar att de i stor utsträckning 

haft behov av att anlita uppdragstagare, vilket också varit godkänt av det bolag åt vilken 

uppdragsgivaren själv utfört arbete åt. Arbetet har utförts utan anmärkning och på 

fakturorna har det redovisats antal arbetare och antalet timmar som dessa arbetat. De 

fyra uppdragstagarna, som av Skatteverket kallas fakturaföretag, som sålt sina tjänster 

till uppdragsgivaren har skött sina åtaganden. Uppdragsgivaren bör ej lastas om andra 

företag köpt osanna fakturor av just dessa uppdragstagare. Det innebär ändå inte att 

denna uppdragsgivare gjort det. Även om Skatteverket hävdar att uppdragstagarna ej 

bedriver någon faktiskt verksamhet så sker verksamhet i alla fall i den omfattningen att 

de beställda arbetena utförts enligt avtal. Uppdragstagarna har också uppgivit att de har 

de försäkringar som krävs och även överlämnat F-skattsedlar åt uppdragsgivaren. 

Ytterligare något som visar på att fakturorna är riktiga är att Skatteverket endast valt att 

kommentera 7 av totalt 26 fakturor. Skatteverket lyckas inte heller på något sätt visa på 

vem som i så fall skulle ha fullgjort de timmar som arbete faktiskt utförts. Av antalet 

timmar i de utgående fakturorna syns tydligt att uppdragsgivaren är i behov av att ta in 

ytterligare arbetskraft. Uppdragsgivaren har god lönsamhet i sina uppdrag ut mot 

slutkunden samt en stabil och pålitlig relation med denne. Att riskera dessa förhållanden 

genom att anlita svart arbetskraft, särkilt med den stora olycksfallsrisken, då 

svartjobbare inte omfattas av försäkringarna är ett helt orimligt påstående.  

 

Skatteverket menar att det inte bedrivs någon verksamhet hos uppdragstagarna 

överhuvudtaget. Det saknas även tidssedlar som vanligen visar vem som utfört vilket 

arbete och vilken tid som gått åt till utförandet av detta. Det har heller inte lämnats 

några uppgifter från någon av uppdragstagarens kunder att en endaste av de anställda 

som hävdas utfört arbetet kunnat identifieras. Uppdragsgivaren har endast kunnat 

namnge en person som skulle vara anknuten till uppdragstagaren. I denna persons dator 

har påträffats fakturor utställda av samtliga uppdragstagare. Dessa fakturor är det enda 

som finns att tillgå från dessa uppdragstagare, i övrigt saknas alla former av bokföring 

och övriga handlingar som visar på att verksamhet faktiskt bedrivits. Pengarna som 

uppdragstagaren fått in via sina fakturor är inbetalda på girokonto, som sedan följts av 

direkta kontantuttag. Det finns på detta girokonto inga utbetalningar för utgifter som 

verksamma företag rimligen faktiskt har. Skatteverket menar med tanke på 

uppdragstagarnas uppenbarliga mångmiljonersättning samt det faktum att de verkar 

tillhandahålla utbildad personal i ett flertal olika branscher, skulle kräva en mycket 

omfattande administration av personal även om en del av arbetena utförts av 

uppdragstagare. Det har slutligen hos den namngivna kontaktpersonen hittats 

beställningar på fakturor samt anteckningar på återbetalandet av summorna exklusive 

moms till uppdragsgivaren.  

 

Länsrätten beslutar att se fakturorna som osanna. De fakturerade beloppen motsvaras 

inte av motprestationer från den fakturerande uppdragstagaren. Pengarna har istället gått 

till bland annat utbetalningar av svarta löner. Skatteverkets beslut skall stå fast. 
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Uppdragsgivaren hävdar i sin överklagan till kammarrätten att företaget vid förhör i 

Göta hovrätt faktiskt kunnat namnge personer som inhyrts från uppdragstagarna. Detta 

faktum bör ses som att uppdragstagaren faktiskt utfört arbeten åt uppdragsgivaren.  

 

Skatteverket bestrider de nya uppgifterna samt kravet på ersättning för processkostnader 

samt visar på att Göta hovrätt i sin hantering av fallet avgjort att ingen faktiskt 

verksamhet skett hos uppdragstagarna förutom framställande av osanna fakturor.  

 

Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning i både sakfrågan samt i frågan vad 

gäller påförda skattetillägg. Det uppdragsgivaren anför i kammarrätten ger ingen 

anledning att ändra det beslut som länsrätten fattat och det finns heller ingen anledning 

att bevilja ersättning för processkostnader.  

 

3.11 Mål. Nr. 2413-2415-03 Länsrätten, 3139-3141-05 
Kammarätten 
 

Målet handlar om att uppdragsgivaren yrkar att länsrätten ska upphäva Skatteverkets 

beslut rörande momsen, inkomstskatten och arbetsgivaravgifterna. Skatteverket anser 

sig vid revision upptäckt att uppdragsgivaren använder sig av såkallade osanna fakturor 

i sin bokföring.  

 

Uppdragsgivaren menar att Skatteverket i sitt beslutsfattande helt utgått från teori och 

helt lämnat de uppgifter företaget kommit med utan hänsyn. Resonemanget 

Skatteverket för är således helt teoretiskt och lämnar mycket liten hänsyn till praktiska 

hänsynstaganden. Uppdragsgivaren åberopar att denne själv varit verksam samt att han 

haft full kontroll över arbetsinsatserna. Det material som Skatteverket insamlat från 

andra företag visar inte på något sätt att just denna uppdragsgivare är inblandad. 

Uppdragsgivaren menar vidare att man utfört alla de kontroller som är möjliga att 

genomföra före avtal med annan part. Ingenting i dessa kontroller har heller väckt 

någon misstanke om att oegentligheter förekommer hos uppdragstagaren. Utöver dessa 

kontroller har uppdragsgivaren ingen möjlighet till vidare insyn i hur uppdragstagarna 

driver sina företag eller andra förehavanden. Anmärkningsvärt är också att det mot 

uppdragsgivaren åberopas material som lämnats av andra i en sekretessbelagd 

förundersökning som uppdragsgivaren vare sig fått ta del av eller bemöta. Att använda 

detta material är ändock inte bevis på att uppdragsgivaren skulle ha haft insikt.  

 

Skatteverket har vid undersökningen funnit material hos uppdragsgivaren som avser 

transaktioner till de fakturerande uppdragstagarna samt dessutom material som tyder på 

att de fakturerade beloppen betalats tillbaka till uppdragsgivaren exklusive moms. Detta 

anses styrka uppfattningen om att uppdragstagaren inte bedrivit någon faktiskt 

verksamhet. Enligt Skatteverket pekar bevisen entydigt på att uppdragstagaren inte 

bedrivit någon verksamhet. 

 

Länsrätten har tagit hänsyn till uppdragsgivarens inlaga om att det inte finns något 

samband mellan gjorda iakttagelser i företagets dator och bokföring, beloppen 

överensstämmer inte heller. Det finns inte heller någonting som visar på att 

utbetalningar skett till uppdragsgivaren. Skatteverkets påstående om att fakturorna 

använts som ett medel för att få ut svarta pengar ur verksamheten för att frigöra kapital 

för utbetalning av svarta löner samt för utbetalningar åt ägaren av det uppdragsgivande 
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företaget, stöds av bevisning som starkt tyder på att fakturorna använts i just detta syfte. 

Det ankommer då på uppdragsgivaren att visa på att arbete ägt rum av uppdragstagaren 

som motsvarar de fakturerade beloppen. Länsrätten anser dock inte att uppdragsgivaren 

lyckas göra detta på ett övertygande sätt utan fastslår Skatteverkets beslut om att de 

osanna fakturorna använts för att frigöra medel för utbetalning av svarta löner samt för 

skattefria uttag av ägaren till det uppdragsgivande företaget. Skatteverkets beslut skall 

således stå fast.  

 

Uppdragsgivaren åberopar att målet skall återförvisas till länsrätten på grund av grovt 

rättegångsfel eller att taxering skall ske enligt de inlämnade deklarationerna. Som stöd 

för denna talan åberopas det faktum att uppdragsgivaren inte fått ta del av, eller yttra sig 

över, material som Skatteverket åberopat som stöd för sin talan. Uppdragsgivaren anser 

också att det inte kan läggas på den enskilde att få fram offentligt material som kan 

komma att användas mot denne.  

 

Skatteverket anser att uppdragsgivaren visst kunnat få ta del av det material som 

åberopats, detta material består av länsrättens domar i andra mål. Det har stått 

uppdragsgivaren fritt att själv ta del av dessa domar då detta är offentliga handlingar. 

Uppdragsgivaren har även givits tillfälle att yttra sig över Skatteverkets beslut utan att 

utnyttja detta.  

 

Kammarrätten anser inte att uppdragsgivaren lyckas visa på att något fel inträffat i 

länsrättens handläggning eller avgörande av målet. Uppdragsgivarens begäran om 

återvisning till länsrätten avslås således. Vidare finner kammarrätten att både 

Skatteverket samt länsrätten haft fog för höjning av både inkomst samt påförande av 

arbetsgivaravgifter. Även beslutet om mervärdesskatten bör stå fast. Det har inte 

framkommit några skäl i kammarrätten för en annan bedömning än den som länsrätten 

gjort. Uppdragsgivaren vinner således inte bifall för det andra yrkandet heller. 

Kammarrätten fastslår Skatteverkets beslut samt länsrättens dom.  
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4. Analys av rättsfallen 
 

Analysen av rättsfallen fokuseras i denna framställning på huruvida det framgår om det 

finns en undersökningsplikt vid beställning av tjänst och hur den i så fall ser ut. 

Rättsfallen i sig är mångfacetterade och omfattande utredningar har gjorts både av 

Skatteverket inför deras bedömning och även inför domstolsprövningen. Det är naturligt 

att rättsfallen även handlar om andra frågor så som ifall osanna fakturor figurerat och 

hur beskattningen ska ske. För att kunna ge en heltäckande bild av rättsläget har även 

detta berörts marginellt. 

 

När det gäller F-skattsedelns roll så framkommer det inte alltid i rättsfallen om F-

skattsedel har efterfrågats av uppdragsgivaren, det är på något sätt helt underförstått att 

så har skett. Detta beror troligtvis på att uppdragsgivaren enligt lag är skyldig att 

kontrollera om företaget har F-skattsedel innan det anlitas. I flertalet fall verkar även 

registreringsbevis begärts inför uppdraget. Gemensamt för bedömningen om 

uppdragsgivaren har gjort vad som ankommer på honom vid beställande av tjänst är 

ifall den anlitade uppdragstagaren har F-skattsedel, men enligt Skatteverket så har detta 

inte någon betydelse. Uppdragsgivaren kan således inte friskriva sig från ansvar bara för 

att denne har fått se en F-skattsedel. 

 

I vissa fall har inget arbete utförts, uppdragstagaren har då med andra ord inte 

tillhandahållit någon arbetskraft. I andra fall har uppdragstagaren stått för arbetskraften. 

Har väl arbetskraft tillhandahållits har arbetet även blivit utfört enligt uppdragsgivarens 

önskemål. I de fall där inget arbete har utförts ses ett samband med att osanna fakturor 

har figurerat. Ingen arbetskraft har då tillhandahållits och uppdragsgivaren anses då inte 

vara i god tro.  

 

Skatteverket menar att oklarheter i anställningsförhållandena, som att uppdragstagaren 

inte har några intyg på vilka som jobbar hos dem, kan visa på att svart arbetskraft 

använts. Detta gör att det i sin tur blir svårt att peka ut vem som är den verklige 

arbetsgivaren och vem som ska betala in arbetsgivaravgifter när ett uppdrag har utförts. 

I en del fall har Skatteverket gjort bedömningen att ansvaret för arbetskraften ligger hos 

uppdragsgivaren. För uppdragsgivaren kan det å andra sidan kännas orimligt att behöva 

ha ansvar för något annat än det egna företagets arbetare. Den fråga som uppstår är hur 

uppdragsgivaren ska kunna kontrollera att arbetstagarna verkligen är anställda hos den 

uppdragstagare som anlitats. 

 

Skatteverket kontrollerar även att uppdragsgivaren kan ha nytta av uppdragstagarens 

tjänster. I ett fall hade ett skrotningsföretag anlitat ett trädgårdsföretag vilket förståeligt 

nog kan verka märkligt. Centralt för denna bedömning är att företaget verkligen är 

registrerade för den verksamhet det utför. I och med registreringen fås nummer och 

information om inom vilken bransch företaget arbetar. Det är onödigt om denna 

registreringsuppgift inte stämmer överens med verkligheten. 

 

Fakturornas utseende anses i vissa fall vara bristfällig, men hur kan uppdragsgivaren 

påverka fakturans utseende? Tillhör det undersökningsplikten? Knappast eftersom 

fakturans utseende framgår först i ett senare skede. 

 

I vissa fall framkommer det efter Skatteverkets utredningsarbete, och i vissa fall efter 

domar i tingsrätt, att ingen verksamhet har pågått hos uppdragstagaren. Detta behöver 
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dock inte ha ett samband med att inget arbete har utförts hos uppdragsgivaren. Arbete 

kan ha utförts men inte av arbetare som är anställda hos den anlitade uppdragstagaren, 

eller så har arbete utförts och arbetskraften har avlönats svart och uppdragstagaren som 

utfört uppdraget har inte betalat in några arbetsgivaravgifter. Uppdragsgivaren kan 

således ibland vara i god tro eftersom arbetet har blivit utfört och giltig F-skattsedel 

finns för den anlitade uppdragstagaren. 

 

Skatteverket efterfrågar skriftliga avtal mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. 

Efter genomgång av de ovanstående fallen så framkommer det inte att det funnits några 

skriftliga avtal. Det hänvisas ofta till att skriftliga avtal inte är brukligt inom branschen. 

För Skatteverket underlättar ett skriftligt avtal bedömningen om skenavtal föreligger 

men det finns inget tvång enligt lag att det måste finnas ett skriftligt avtal som grund vid 

anlitande av tjänst. Det är endast vid fastighetsköp som skriftliga avtal måste finnas. Ett 

skriftligt avtal fungerar även som en trygghet för de avtalande parterna. Om skriftligt 

avtal upprättats på förhand så är risken för missförstånd i senare skede betydligt mindre 

och eventuella avsteg från detta avtal betydligt svårare.  

 

En annan sak som efterfrågas i Skatteverkets utredningar är tidssedlar som visar på vem 

som arbetat var och när. Tidssedlarnas förekomst underlättar för bedömningen om det 

fakturerade beloppet har verklig relevans eller om det kan vara så att svart arbetskraft 

har använts. För företagen är användandet av tidssedlar möjligen både tidskrävande 

samt överflödigt ur en kontrollaspekt, eftersom företagen ofta är små och översynen 

över de anställda mycket god.  

 

I alla granskade fall har fakturan betalats antingen kontant eller till anvisade girokontot. 

Vid inbetalning till girokonton har i en del av fallen pengarna sedan plockats ut kontant 

av uppdragstagaren för att sedan försvinna spårlöst. Då det mottagande företaget, det 

vill säga uppdragstagaren, i vissa fall saknar bokföring kan pengarna inte heller spåras. 

Skatteverkets teori är att det betalande företaget, uppdragsgivaren, efter överföringen 

fått tillbaka pengarna, med ett avdrag för momsen på summan och eventuell annan 

procent för tjänsten. Dessa pengar har nu försvunnit ur systemet och är svarta. Kontant 

betalning ses av Skatteverket som besynnerligt, pengarna kan då gå tillbaka till det 

uppdragsgivande företaget som på det sättet får in svarta pengar, pengar som frigörs till 

att betala arbetare svarta pengar. I ett fall har all betalning skett via Internet och även det 

anses Skatteverket vara märkligt.  

 

Enligt Skatteverket är syftet med svarta pengar att antingen avlöna svart arbetskraft som 

faktiskt utfört det ifrågavarande arbetet eller för att ge ägaren av det uppdragsgivande 

företaget möjlighet att göra ett skattefritt kontantuttag ur verksamheten. För den 

fakturerande uppdragstagaren kan det handla om att betala svarta löner till svarta 

anställda, eller bara om att tjäna lite pengar på att tillhandahålla denna faktureringstjänst 

för andra företag. Tjänsten går då ut på att omvandla vita pengar till svarta. För det 

uppdragsgivande företaget i sin tur, kan situationen te sig lite olika. Det kan antingen 

handla om en uppdragsgivare som faktiskt själv anlitat svart arbetskraft och behöver 

tillgång till svarta pengar för att avlöna denna. Det kan också handla om att ägaren eller 

ägarna vill ha ut pengar ur det uppdragsgivande företaget utan att betala skatt. I båda 

fallen så fungerar användandet av ett fakturaföretag som ett sätt att slippa betala skatt på 

pengarna och eventuellt också för att slippa ifrån de lagstadgade arbetsgivaravgifterna 

samt andra sociala avgifter som annars ska betalas. Problemet i detta resonemang är att 

det även kan vara så att det uppdragsgivande företaget, alltså uppdragsgivaren som fått 

fakturan, faktiskt betalar för ett utfört arbete. I det fallet så innebär betalningen för deras 

del ett avslut på en affär. Uppdragsgivaren bokför fakturan med förväntningen att det 
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avsändande uppdragstagande företaget gör detsamma. Momsen redovisas också i 

enlighet med det på fakturan angivna och penningflödet i förhållande mot 

uppdragstagarens företag slutar här.  

 

I fall där Skatteverket tror att oegentligheter förekommit hos uppdragstagaren får detta 

följdverkningar så som om även det uppdragsgivande företaget handlat oriktigt. I dessa 

fall ligger bevisbördan hos den påstående parten, det vill säga hos Skatteverket. Det är 

upp till dem att bevisa att uppdragsgivaren brustit i sin bokföring, momsredovisning 

samt hanteringen av eventuella anställda. När Skatteverket väcker dessa frågor är det 

upp till uppdragsgivaren att försvara sig mot dessa påståenden. I samtliga fall ställs 

kravet på uppdragsgivaren att visa att de gjort det som ankommit på dem för att inte 

drabbas av skattetillägg.  

 

Slutsatsen av granskningen av rättsfallen är att följade rekvisit bör vara uppfyllda för att 

ett avtal mellan uppdragstagare och uppdragsgivare inte ska kunna anses vara oriktigt. 

 

Uppdragstagarens ansvar: 

 

– Tillhandahålla arbetskraft 

 

– Utföra beställd tjänst 

 

– Betala in arbetsgivaravgifter och moms till Skatteverket 

 

– Avlöna arbetskraften 

 

– Utställa faktura till uppdragsgivaren 

 

– Bokföring enligt god bokföringssed 

 

 

Uppdragsgivarens ansvar: 

 

– Betala för utfört uppdrag.  

 

– Spara kvitto eller liknande som kan styrka att pengarna kommit uppdragstagaren 

tillhanda 

 

– Upprätta skriftligt avtal med uppdragstagaren 

 

– Anmälningsplikten av att uppdragstagaren har F-skattsedel 
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5. Skatteverkets projekt “svart arbetskraft” 

 

I budgetpropositionen 2006 föreslog regeringen att Skatteverket skulle tillföras extra 

resurser för att förbättra skattekontrollen och arbetet skulle inriktas på att öka kontrollen 

framförallt inom byggbranschen men även inom andra branscher samt att motverka 

gränsöverskridande skattefusk. Tidigare års arbete hade visat på omfattande 

skatteundandragande till följd av användning av svart arbetskraft inom byggbranschen 

och den organiserade handeln med svart arbetskraft visade inga tendenser på att avta. 

Med anledning av detta startades projektet ‖Uthyrning av arbetskraft‖ som pågick 

mellan 2006 och 2008 som har utmynnat i en slutrapport (dnr 410 300893-09/123) med 

flera förslag på hur arbetet kring problematiken med svart arbetskraft kan effektiviseras. 

Detta projekt har nu följts av ytterligare ett projekt som inleddes i januari 2009 och det 

ska pågå fram till 31 december 2012. Problemet med den organiserade handeln med 

svart arbetskraft har även uppmärksammats i tidigare projekt (dnr 131 196579-07/123). 

Den organiserade handeln med svart arbetskraft förekommer inte bara inom 

byggbranschen utan det är också vanligt inom andra branscher så som bland annat städ- 

och transportföretag. Det figurerar även företag vars enda sysselsättning är att 

tillhandahålla osanna fakturor för att täcka kostnader för svart arbetskraft.
69

 

 

Insatsen är riksomfattande men större delen av alla ärenden rör företag i Stockholms 

län, 75-80%. Granskningen går till så att Skatteverket följer företagens 

penningströmmar, hur pengar går in och ut på olika företags konton. Även bokföringen 

i de bolag som granskas analyseras och Skatteverket tittar på fakturor och på underlagen 

till fakturorna och de undersöker om det finns en verklig transaktion bakom fakturan.
70

 

Uppgifterna registreras i databaser av Skatteverket, vilket endast är möjligt inom ramen 

för projektet och under en begränsad tid.
71

  

 

Olika typer av bevisfrågor dyker upp vid Skatteverkets utredningar rörande svart 

arbetskraft. Dels måste det utredas om arbetet verkligen har utförts eller om underlaget i 

bokföringen är helt falskt. Om arbete har utförts så rör utredningen vem som kan 

betraktas som arbetsgivare. Runt 20 procent av Skatteverkets utredningar överklagas av 

motparten och går då vidare till en domstolsprocess, i första hand till förvaltningsrätten 

(tidigare länsrätten) och därefter till kammarrätten.
72

 

 

5.1 Svart arbetskraft 
 

Oavsett om handeln med arbetskraft bedrivs av den organiserade brottsligheten eller av 

personer utan koppling till denna kan tre gemensamma faktorer urskiljas. För det första 

krävs det någon som faktiskt beställer arbetet, sedan någon som utför arbetet och 

tillhandahåller arbetskraften och sist någon som maskerar pengarna som behövs för 

betalningen av den svarta arbetskraften. Det finns två sätt för företagen att agera för att 

få in pengar och kontanta medel till att betala svarta löner med. Antingen kan företaget 

ha oredovisade intäkter, det vill säga de redovisar inte alla sina intäkter i bokföringen 

och på så sätt krymper de sin omsättning helt eller delvis. Eller så tar företaget i sin 
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bokföring in osanna fakturor, som är en faktura för en kostnad som bolaget inte har haft 

och som på så sätt frigör pengar.
73

 

När det gäller arbetskraft granskar Skatteverket om arbetet har ägt rum och i så fall vem 

som betalat ut lönerna. Om en uppdragsgivare får en faktura från en uppdragstagare och 

uppdragstagaren inte redovisar detta, kan det bero på att: 

 

1. Jobbet är utfört åt företaget. Uppdragstagaren har betalat ut svarta löner till egen 

personal. 

 

2. Jobbet är utfört men av uppdragsgivarens egen personal och uppdragstagarens 

faktura är bara en bluffaktura. Det är i dessa fall som Skatteverket talar om 

‖fakturaskrivande bolag‖. 

 

3. Jobbet är utfört av okänd personal och på uppdrag av ytterligare ett bolag som 

även betalat ut lönerna till personalen. Uppdragstagaren skickar en osann faktura 

till uppdragsgivaren för att täcka upp det tredje bolagets svarta löner. 

 

Genom att hämta in uppgifter från parter i och kring företaget utreder Skatteverket 

vilket av alternativen som är aktuellt.
74

  

 

5.2 Skatteverkets teori om händelseförloppet: 75 
 

1. Uppdragsgivaren beställer en faktura från uppdragstagaren som företräds av en 

målvakt.  

 

2. Uppdragstagaren upprättar en osann faktura som tillställs uppdragsgivaren.  

 

3. Uppdragsgivaren bokför fakturan i vanlig ordning som kostnad i 

näringsverksamheten och avdrag görs för ingående moms.  

 

4. Uppdragsgivaren betalar fakturan till uppdragstagarens bank- eller 

plusgirokonto. 

 

5. Målvakten ta ut det inbetalda beloppet kontant. 

 

6. Fakturabeloppet minus avdrag för en viss provision återbetalas till 

uppdragsgivarföretagets ägare.  

 

7. Ägaren till det uppdragsgivande företaget har genom förfarandet fått tillgång till 

kontanter utanför bokföringen som kan användas dels för egen del och dels för 

utbetalning av svarta löner. 
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5.3 Förändringar som Skatteverket vill ska genomföras 
 

För att få bukt med förekomsten av svart arbetskraft vill Skatteverket få möjlighet att 

besöka arbetsplatser oannonserat för att kontrollera vilka som arbetar på arbetsplatsen 

och för vem de arbetar. De vill få befogenhet att göra identitetskontroll av personal på 

plats och även att kunna ställa frågor om arbetsgivare eller om berörd person är 

egenföretagare samt när anställning eller uppdrag påbörjades och vilka avtal som i 

övrigt träffats om arbetet. Idag redovisas arbetsgivaravgifterna in månadsvis i en 

klumpsumma och därefter görs en årlig avstämning. Skatteverket vill istället att 

arbetsgivarna när de varje månad betalar in arbetsgivaravgifterna uppger för vilka 

personer som avgifterna avser och hur länge personerna har arbetat den månaden. För 

ytterligare förändringar se Skatteverkets slutrapport ‖Uthyrning av arbetskraft‖.
76

 

 

Förutom denna förbättrade kontroll av arbetstagarna så är förebyggande information en 

viktig del av Skatteverkets arbete mot svartjobb. Parallellt med deras granskning av 

svart arbetskraft utför Skatteverket en informationsinsats som inriktar sig till köpare av 

tjänster. Genom att upphandlare på detta sätt får ökad kunskap om problemet med svart 

arbetskraft kan de också få redskap för att undvika upphandlingar där det längre ner i 

kedjan finns svart arbetskraft. Under projektets tid har även flera samverkansgrupper
77

 

med externa parter bildats såsom samverkan med branschorganisationer och med 

fackliga organisationer.
78
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6. Brottsförebyggande rådet 
 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har också genomfört undersökningar av den 

organiserade handeln med svart arbetskraft. De har fokuserat på problematiken inom 

byggbranschen. Syftet med deras studie är att öka kunskapen och ge förslag till hur 

dessa brott kan förebyggas. Centralt i det brottsförebyggande och brottsbekämpande 

arbetet är enligt BRÅ att spåra och återföra utbyte av brott, det vill säga kriminella 

vinster. Deras projekt, som har utmynnat i rapporten ‖Fina Fasader med fixade 

fakturor‖, har initierats av ‖Byggbranschen i samverkan‖ och av Ekobrottsmyndigheten 

(EBM) som också medverkat till att finansiera arbetet.
79

 

6.1 Förändringar som BRÅ vill ska genomföras 
 

BRÅ:s projekt har utmynnat i några konkreta förslag till förändringar som syftar till att 

försvåra för de brottsliga aktörerna att sälja sina tjänster. Dels anser BRÅ att det bör 

vara lättare för köparen av byggtjänsten att med hjälp av bolagsregistret kunna 

identifiera den formelle företrädaren för bolaget för att köparen ska kunna få en 

uppfattning om företrädarens seriositet och branschkunskap. BRÅ tycker vidare att man 

genom ett digert arbete ska kolla upp referenser för tidigare utförda jobb för att bilda sig 

en egen uppfattning om det företag man vill anlita verkar vara serösa och att de har 

önskvärd branschkunskap. BRÅ tycker också att anbuden i sig skall vara specificerade, 

detta för att det ska vara lättare att se relationen mellan material- och personalkostnader 

och det ska vara upp till beställaren att bedöma om personalkostnaderna är rimliga eller 

inte. BRÅ har som förslag att en webbplats kan sättas upp med goda råd till köpare om 

hur de ska kunna skilja oseriösa entreprenörer från seriösa, information om 

kvalitetskrav, miljönormer, företagsgranskning av upplysningscentralen etcetera.
80

   

 

BRÅ har även utarbetat förslag som ska försvåra rekrytering och hantering av svart 

arbetskraft. Bland annat anser rådet att istället för att som idag då företagen redovisar 

inbetalningen av de anställdas källskatt och arbetsgivaravgifter i en klumpsumma 

månadsvis bör företagen istället koppla inbetalningarna till enskilda individer. Därmed 

skapas en möjlighet för Skatteverket att kontrollera att skatter och avgifter betalas för de 

personer som är verksamma på arbetsplatsen. Samtidigt kan den enskilde arbetstagaren 

kontrollera att redovisade skatteavdrag faktiskt också erläggs till Skatteverket. Detta 

förslag kräver lagändringar.
81
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7. Diskussion 
 

 

Att göra denna uppsats har varit både energikrävande men också mycket givande. 

Eftersom rättsområdet är helt nytt för oss båda så har det varit en stor utmaning att 

kunna sätta sig in i de olika reglerna som styr på detta område. Trots detta så har arbetet 

varit roligt och givande då vi lärt oss mycket nytt. Problemet var till en början att förstå 

åt vilket håll vi skulle gå med vårt arbete och vart fokus skulle ligga. Efter 

genomläsning av det första rättsfallet samt efter en diskussion med Peter Olofsson och 

Sara Hellman på Kaiding började arbetets kommande struktur att klarna.  

 

Området som avhandlas är mycket intressant eftersom det är så tvetydigt. Det finns 

starka argument för båda sidor och ingen vet egentligen vad det är som krävs för att 

uppnå en godtagbar situation för båda sidor.  

 

Skatteverkets uppdrag att kontrollera förekomsten av osanna fakturor är nödvändig. 

Enligt de lagar och regler som finns i Sverige så är alla medborgare och även alla 

företag skattskyldiga. För att detta system ska fungera så är det självklart att en kontroll 

måste ske. Om en sådan kontroll skulle saknas, skulle det med all sannolikhet vara svårt 

att motivera medborgarna att sköta sina skatteåtaganden. Inte heller fungerar det särskilt 

motiverande för moralen i frågan, om det faktiskt är så att det går att slippa undan denna 

förpliktelse utan konsekvenser.  

 

Som vi sett i rapporten så väljer Skatteverket att lägga skulden för eventuella 

oegentligheter på uppdragsgivaren. Oegentligheterna har ofta sitt ursprung hos 

uppdragstagaren och då vanligen i samband med att denne inte har någon egentlig 

utredningsbar verksamhet. Det kan också helt sonika vara så att det inte går att spåra 

pengarna via denna utredning, vilket ger konsekvenser i följande led. Skatteverket 

menar att de fakturor som utfärdats i sådana situationer nästan alltid per automatik är 

osanna och att de således är utfärdade i uppdragsgivarens intresse och under dennes 

ansvar. Skatteverket verkar rent generellt göra den bedömningen att det, i alla fall i de 

granskade fallen, är så att uppdragsgivaren samarbetat med uppdragstagaren. Men 

tydligt är ju, efter domstolarnas bedömning, att så inte alltid är fallet. Däremot verkar 

inte Skatteverket veta hur en uppdragsgivare ska kunna freda sig mot misstankar av 

detta slag. Det finns inga direkta regler som kan följas och vilka krav som ställs vid 

avtalsingående är olika beroende på avtalets typ. Om det skulle finnas tydliga strukturer 

och riktlinjer som anger hur avtal såsom dessa ska gå till så vore det mer tydligt vem 

som skulle bära ansvaret för eventuella frångåenden. En sådan reglering skulle för 

Skatteverkets del innebära tydligare regler över vem som har vilket ansvar och vem som 

bär skulden. 

 

Systemet med F-skattsedel utvecklades för att klargöra vem som har ansvaret för 

inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter. Detta system verkar dock vara något 

osäkert då det ändå inte ligger någon garanti i F-skattsedeln. Detta leder självfallet till 

frågan om F-skattsedelns förekomst. Vad vi frågar oss efter vår analys är vad syftet med 

F-skattsedeln ska vara om denna ändå inte ger någon tydlig riktlinje över vad som 

gäller? Skulle det inte vara möjligt att kunna göra systemet vattentätt? Att den som har 

F-skattsedel verkligen har en fungerande verksamhet och är denne som hålls till svars 

för eventuella oriktigheter. Om så vore fallet så skulle det vara tydligt och klart för alla 

inblandade parter, Skatteverket, uppdragstagaren men även också för uppdragsgivaren, 
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vem som har vilket ansvar. 

 

Problemet med Skatteverkets resonemang är att det uppdragsgivande företaget faktiskt 

kan vara i god tro. Det kan vara så att detta företag inte alls är medvetet om de 

oegentligheter som föregår hos den fakturerande uppdragstagaren. Det kan ju faktiskt 

vara så att företaget köpt en tjänst som sedmera blivit utförd, vilken anledning finns då 

att tro att allting inte skulle stå rätt till? 

 

Att som uppdragsgivare lastas för oegentligheter som försiggår i ett företag som man 

inte har någon insyn i, kan av förståeliga skäl kännas hårt. Frågan som ställs är då hur 

man som uppdragsgivare skall freda sig mot sådana misstankar. Det verkar efter studien 

i denna uppsats vara väldigt oklart hur man ska gå till väga för att göra det. Det finns 

inga klara riktlinjer eller regler att följa vilket skapar en osäker situation för alla 

uppdragsgivare. Vid avtalsförhandling råder en upplysningsplikt mellan parterna. Det 

som är relevant att fråga här är hur långt dessa plikter sträcker sig. Hur mycket kan det 

förväntas att det tjänstgivande företaget ska meddela för att fortfarande säkerställa att de 

får jobbet. Ur olika aspekter kan viss information vara lämplig att förtiga såsom 

exempelvis en sviktande ekonomi. Detta kan verka som en oroväckande faktor för det 

beställande företaget medan just den beställningen kan vara nödvändig för det 

tjänstgivande företagets fortlevnad.  

 

Självfallet så finns det fula fiskar som faktiskt gjort sig skyldiga till det Skatteverket 

påstår. Det finns företag som använt sig av osanna fakturor för att avlöna svart 

arbetskraft samt för att göra skattefria uttag ur verksamheten. Men viktigt här är att 

komma ihåg att det faktiskt även finns de som handlat i god tro. De har köpt en tjänst 

som sedan blivit utförd och avslutat affären med att betala fakturan. Att sedan bli 

anklagad och även betalningsskyldig för det andra företagets brister i verksamheten 

känns helt orimligt. Hur och i vilken mån är företag skyldiga att kontrollera sina 

medkontrahenter? Vad är rimligt att begära för att avtalsbildande ändå ska löpa 

någotsånär smidigt? Det måste även här poängteras att Skatteverket som myndighet har 

mycket mera långtgående undersökningsmöjligheter än vad ett privat företag faktiskt 

har. Förutom otillgängligheten på vissa uppgifter så måste kostnaden för företagandet 

av dessa undersökningar mätas proportionerligt mot kravet att utföra dessa. När det 

gäller en eventuell undersökningsplikt så är det väldigt oklart vad som är relevant att 

undersöka. Det finns inget stadgat i lag om vad man behöver veta för att frigöra sig från 

eventuellt ansvar för det andra företagets handlingar. En annan aspekt som ställer till 

problem i sammanhanget är hur det beställande företaget ska få tillgång till all 

information om det andra företaget. Att kontrollera bokföring samt anställningsbevis för 

de anställda i det andra företaget är inte bara en svår uppgift utan även tidskrävande. 

Vanliga företag har heller inte samma tillgång till olika register och dokument som 

Skatteverket som myndighet har.  

 

Som det är idag redovisas arbetsgivaravgifterna in månadsvis i en klumpsumma som 

därefter avstäms en gång per år. Den förändring som Skatteverket förespråkar är att 

arbetsgivarna, när de betalar in arbetsgivaravgifterna, ska uppge för vilka personer som 

avgifterna avser och hur länge personen ifråga har arbetat den månaden. Även BRÅ 

framför detta förslag, att inbetalningen av arbetsgivaravgifter ska kopplas till enskilda 

individer. Varför detta inte har införts är oklart, det kan tänkas att det är någon sekretess 

eller integritetspolicy som hindrar. Eller så är det att arbetsbördan för Skatteverket blir 

mycket större men med dagens teknik så torde det inte orsaka allt för stora problem att 

införa detta på ett smidigt sätt. 
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BRÅ:s förslag om en webbplats med goda råd som underlättar när företag eller 

privatpersoner ska köpa tjänster, så de kan urskilja oseriösa företag från seriösa är en 

bra idé. Det som är viktigt för detta är dock att informationen måste komma från en 

trovärdig och pålitlig källa, helst att någon myndighet står som utgivare för 

informationen på webbplatsen. 

 

Den slutsats vi kommit fram till, är att problematiken beror på en oklar reglering över 

vilka rekvisit som skall vara uppfyllda för ett avtals validitet och detta problem löses 

således enklast med en enhetlig och tydlig reglering över vilka krav som finns. 
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