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Attityder till skattesystemet
och skattemyndigheten

11.1 Inledning
Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet 
genomfört stora enkätundersökningar riktade till all-
mänheten om deras inställning till skattesystemet, 
skattefusket och skattekontrollen samt till skattemyndig-
heternas sätt att arbeta. Företagens attityder har under-
sökts två gånger, för första gången 1997 och senaste 
gången hösten 1999. 

Undersökningarna har flera syften

• att ge underlag till en bedömning av hur inställ-
 ningen till skattesystemet och skattemyndigheterna
 utvecklas

• att ge underlag för en bedömning av hur allmänhet
 och företag ser på skattemyndigheternas service,
 olika former av skattefusk och skattemyndigheternas
 kontrollinsatser

• att ge underlag för jämförelser mellan regionala 
 skattemyndigheter och anvisning om vad i deras
 arbete som kan behöva förbättras.

I det här kapitlet redovisas en del av resultaten från 
företagsundersökningen hösten 1999. Undersökningen 
bestod av två delar med urval på 3 000 respektive 
10 000 företag och svarsfrekvenser på 56 respektive 
52 procent. Enskilda näringsidkare utgör hela 61 pro-
cent av målgruppen för undersökningen vilket betyder 
att resultaten från enkäten i stor utsträckning speglar 
de enskilda näringsidkarnas attityder. En tredjedel av 
företagen i målgruppen är aktiebolag.

Företagen har haft att ta ställning till en rad positivt 
formulerade påståenden på en femgradig skala där siff-
ran fem motsvarar instämmer helt och siffran ett mot-
svarar instämmer inte alls. Ligger medelvärdet över tre 
ligger det alltså på den positiva sidan. 

11.2 Inställningen till
 skattesystemet
11.2.1 En majoritet tycker illa om 
 skattesystemet
Över hälften av företagen tycker ganska eller mycket illa 
om skattesystemet, medelvärdet 2,3. Andelen som tycker 
illa om skattesystemet har ökat sedan förra undersök-
ningen 1997. I 11.2 Diagram nedan visas hur företagens 
och allmänhetens inställning till skattesystemet föränd-
rats över tiden. Efter skattereformen 1990/91 blev all-
mänheten mer positivt inställd men andelen missnöjda 
har ökat igen efter 1993. 
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11.2.2 Företagen tycker skattesystemet är
 krångligt
Skattesystemet upplevs som krångligt av företagen. 
Hälften av företagen instämmer inte i att vi har ett enkelt 
skattesystem för företag. Och hela 45 procent av före-
tagen anser inte att det är lätt att deklarera och lämna 
uppgifter om olika skatter. (11.3 Tabell) 

11.2.3 Skattekontot får godkänt
För ett par år sedan (1998) förändrades skattebetanings-
systemet i grunden. Ett system med skattekonto och en 
gemensam deklarationsblankett för mervärdesskatt och 
arbetsgivaravgifter infördes. Det nya systemet med skat-
tekonto får godkänt av företagen; 44 procent instäm-
mer i att det är bra och endast 13 procent tycker inte 
det. Redovisnings- och bokföringsbyråer och stora aktie-
bolag är dock ganska negativa till det skattekontot. 
(11.4 Tabell)
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11.3 Broschyrer och 
 blanketter
Broschyrer och blanketter får genomgående bra betyg 
från företagen – de kommer i god tid, är lätta att få 
tag på och innehåller på det hela taget den information 
man behöver. Men det som företagen tycker är viktigast, 
nämligen att broschyrer och blanketter är begripliga, är 
det område som får lägst betyg.

11.4 Service i form av modern
 teknik
Skatteförvaltningen har under senare år satsat på att 
använda modern teknik för att underlätta för företa-
gen. Man har bl.a. infört skatteförvaltningens service-
telefon 020-567 000 med vars hjälp man också kan 
beställa broschyrer och blanketter. RSV har också byggt 
ut sin hemsida www.rsv.se med ett brett innehåll och en 
mängd funktioner. 

Servicetelefon och hemsida får högt betyg men under-
sökningen visar att många företag trots all information 
ännu inte känner till dessa möjligheter. Andelarna ”vet 
ej/ej svar” ligger så högt som 64 respektive 75 procent. 
Fortfarande är det så att skatteförvaltningens personal 
betyder mycket för företagens förutsättningar att göra 
rätt för sig. På frågan om det är enkelt att få hjälp 
av skatteförvaltningens personal ligger betyget med 3,2 
svagt på den positiva sidan (>3,0).
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11.5 Företag och skattefusk
Först bör noteras att andelen vet ej/ej svar är stor på 
frågor om skattefusk. Det är nog så att man inte gärna 
berättar om sitt och andras eventuella skattefusk.

Cirka 20 procent av företagen anser att de i stor 
utsträckning är utsatta för konkurrens från företag inom 
branschen som skattefuskar och lika stor andel uppger 
att de personligen känner företagare som skattefuskar. 
Något färre, 14 procent, instämmer i påståendet att det 
förekommer i deras bransch att anställda begär ”svart 
lön” d.v.s. att uppgift om ersättningen inte lämnas till 
skattemyndigheten. En klar majoritet, 59 procent av 
företagen, instämmer i att omfattningen på skattefusket 
är ett allvarligt samhällsproblem. Endast 9 procent av 
företagen har inte den uppfattningen. (11.6 Tabell)

11.6 Synen på skattemyndig-
 hetens sätt att arbeta
11.6.1 Över hälften av företagen är 
 nöjda med kontakten med 
 skattemyndigheten 
Om företagen är nöjda eller missnöjda med kontakten 
med skattemyndigheten kan ses som ett sammanfat-
tande omdöme om skattemyndighetens sätt att arbeta. 
En majoritet av företagen (57 procent) är nöjda med 
kontakten och endast 11 procent är missnöjda. I under-
sökningen riktad till allmänheten 1998 var resultatet 
likartat; andelen nöjda var 59 procent och andelen miss-
nöjda 10 procent.

Mest nöjda är företag i tätorter (> 3 000 invånare) 
och de företag som bara varit i kontakt en gång med 
skattemyndigheten. Mindre nöjda är bland andra stor-
stadsföretag och de som haft minst sex kontakter. 
(11.7 Tabell)
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11.6.2 Bemötandet fick bäst betyg
En del av undersökningen bestod av frågor om hur 
skattemyndigheten sköter sin uppgift i olika avseenden. 
Olika kvalitetsområden gicks igenom och samman-
fattningsvis kan sägas att bemötandet fick bäst betyg, 
därefter sakkunskapen, hur lätt det är att kommunicera 
med skattemyndigheten, tillgängligheten och sist snabb-
heten i handläggningen.

11.6.3 Återkommande svarsmönster
Svarsmönstret är likartat inom de olika kvalitetsom-
rådena. Mer positiva än genomsnittet är ofta enskilda 
näringsidkare, landsorts/tätortsföretag och de som varit 
i kontakt med skattemyndigheten en gång. Mer nega-
tiva är redovisnings/bokföringsbyråer, aktiebolag, före-
tag med 1-4 anställda, storstadsföretag, de som varit 
föremål för skatterevision eller förfrågan och de som 
haft minst sex kontakter med skattemyndigheten. Varia-
tioner i svarsmönstret förekommer naturligtvis på 
enskilda frågor. 

11.6.4 Några centrala frågor
Man kan analysera sambanden mellan svaren på den 
sammanfattande frågan för ett kvalitetsområde och 
de ingående delfrågorna. Med en sådana analys som 
utgångspunkt redovisas nedan resultaten för de delfrå-
gor som har störst betydelse för hur företagen svarat på 
den sammanfattande frågan inom ett visst kvalitetsom-
råde.

Inte lätt få kontakt med rätt person
Hur enkelt det är att få kontakt med rätt person på 
skattemyndigheten betyder mest för hur företagen ser 
på tillgängligheten totalt sett. Samtidigt är betyget från 
företagen inte speciellt bra. En dryg tredjedel av före-
tagen anser inte att det är lätt att få kontakt med 
rätt person medan en knapp tredjedel i alla fall tycker 
det. Särskilt negativa är bland andra redovisnings/
bokföringsbyråer och storstadsföretag.
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Personalen anses trevlig och hjälpsam av de flesta
Att skattemyndighetens personal är trevlig och hjälpsam 
håller en majoritet av företagen (62 procent) med om. 
Detta är också den delfråga som betyder mest för hur 
man anser bemötandet vara totalt sett. Extra positiva 
är bland andra enskilda näringsidkare och landsorts-
företag.

Företagen tycker inte att skattemyndigheten 
handlägger ärenden snabbt
Snabbheten i handläggningen är det kvalitetsområde 
som får sämst betyg av företagen. Att skattemyndig-
heten handlägger ärenden snabbt betyder mest för 
hur företagen ser på detta kvalitetsområde totalt sett. 
Flera kategorier av företag är här extra kritiska, t.ex. 
redovisnings/bokföringsbyråer och de som haft sex eller 
fler kontakter.
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Hyfsat betyg för sakkunskapen hos skattemyndigheten
Kunnig personal och korrekta svar/besked har störst 
betydelse för hur företagen bedömer sakkunskapen hos 
skattemyndigheten totalt sett. Här är företagen ganska 
positivt inställda; 40 procent anser att man kan lita 
på att svaren är korrekta, 20 procent håller inte med 
om det. Mer negativa är bland andra redovisnings/
bokföringsbyråer och de som varit i kontakt många 
gånger.

Bra förklaringar på frågor är viktiga för företagen
Svaren på en delfråga betyder särskilt mycket för hur 
lätt företagen anser det är att kommunicera med skat-
temyndigheten på det hela taget: att skattemyndigheten 
ger bra förklaringar på frågor. En dryg tredjedel av före-
tagen håller med om att skattemyndigheten ger bra för-
klaringar medan en femtedel inte gör det. Det tidigare 
svarsmönstret för olika grupper av företag återkommer. 
Företag med antagligen mer komplicerade frågor och 
företag i storstäder ger ett lägre betyg.
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11.7 Förtroendet för
 skattemyndigheten
En fråga om man har förtroende för skattemyndigheten 
har ställts i både den del av undersökningen som avser 
skattesystemet och den del som avser skattemyndig-
hetens sätt att arbeta. I båda delarna är det ungefär hälf-
ten av företagen som uppgivit att de har förtroende för 
skattemyndigheten totalt sett. Drygt 10 procent svarade 
att de inte har något förtroende.

I en analys av svaren i enkäten om skattesystemet 
är det att skattekontrollen är bra och att det är lätt att 
göra rätt för sig som är viktigast för förtroendet för 
skattemyndigheten. I den andra enkäten har bemötande, 
sakkunskap och kommunikation alla ungefär lika stor 
betydelse för förtroendet.

11.8 Jämförelser med tidigare
 undersökningar
Jämfört med undersökningen 1997 så har företagens 
attityder både till skattesystemet och skattemyndig-
heten ofta blivit mer negativa. Det är emellertid van-
skligt att jämföra undersökningarna 1997 och 1999 på 

grund av de olika undersökningsmetoder som använts; 
telefonintervjuer 1997 och postenkäter 1999. I under-
sökningen 1999 är andelen vet ej/ej svar betydligt högre 
vilket antagligen till en stor del beror på att postenkäter 
använts. De svarande har haft större möjlighet att tänka 
efter och kanske välja att inte svara.

En jämförelse av svaren från allmänheten i under-
sökningen 1998 med företagens svar 1999 (med post-
enkäter i båda fallen) visar att när det gäller vad man 
tycker i stort om skattesystemet så är dessa grupper 
ungefär lika missnöjda. Även frågan om skattesystemet 
är enkelt besvaras på ungefär samma negativa sätt av 
både företag och allmänhet. Svaren på frågan om det är 
lätt att deklarera skiljer sig dock betydligt mellan före-
tag och allmänhet. En klar majoritet (63 procent) bland 
allmänheten instämmer i att det är lätt att deklarera 
jämfört med endast 17 procent av företagen.

De allra flesta av både företag (88 procent)och bland 
allmänheten (78 procent) är beredda att betala sina skat-
ter så länge alla eller nästan alla gör det. Färre, men 
fortfarande en majoritet, tycker att omfattningen av 
skattefusk är ett allvarligt samhällsproblem: 59 procent 
av företagen och 65 procent bland allmänheten.

Källor och lästips
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skattefusket och myndigheternas kontroll, 
RSV Rapport 2000:3

Företagens synpunkter på skattemyndigheternas 
sätt att arbeta, RSV Rapport 2000:4

Service och kontroll – En fördjupad analys 
av skattebetalarnas attityder och värderingar, 
RSV Rapport 2000:2

Allmänhetens synpunkter på skattesystemet, 
skattefusket och myndigheternas kontroll, 
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Allmänhetens synpunkter på skattemyndigheternas 
sätt att arbeta, RSV Rapport 1999:2
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I och med att självdeklarationen infördes 1902 inträdde den 
skattskyldige  som agerande part i skatteprocessen. 

Genom författningsändring 1907 avskaffades bevillningsberedningarna 
och taxeringskommittéerna och i stället skulle taxeringsarbetet i 

första instans skötas av taxeringsnämnder. 
Taxeringsnämnderna fungerade som ett beredningsorgan till 

prövningsnämnderna, vilkas uppgift var att överpröva alla taxeringar. 
Som det allmännas ombud i prövningsnämnden fungerade 

chefen för landskontoret, landkamreraren. I övrigt fanns inga andra 
tjänstemän anställda för granskningsarbetet. 

Landskontorets övriga tjänstemän ansågs emellertid på fritid böra 
medverka i taxeringsarbetet mot ersättning.


