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Skatteskulder 
och uppbördsförluster

tillsammans med kommentarer och annan statistik som 
har betydelse i sammanhanget.

Källmaterialet till detta kapitel består i huvudsak 
av specialbearbetningar av Kronofogdemyndigheternas 
indrivningsstatistik för 1999 och tidigare år. 

8.1.1 Många orsaker till att inte skatten 
 betalas
Det finns många olika skäl till att skattskyldiga inte 
betalar de skatter som påförts dem. I de flesta fall har 
företaget eller den enskilde ofrivilligt hamnat i en situa-
tion som medför betalningssvårigheter, t.ex. arbets-
löshet, sjukdom, bristande ekonomisk planering eller 
en satsning på mindre lyckad affärsidé. För större 
delen av uppbördsförlusterna torde därför den enskilda 
betalningsmoralen har mindre betydelse. Exakt i vilken 
omfattning skattskyldiga medvetet låter bli att betala 
påförda skatter är inte känt. Man kan undgå att betala 
påförda skatter genom att lämna oriktiga uppgifter om 
sina tillgångar och ekonomi till kronofogdemyndighe-
ten eller genom att inte alls lämna några uppgifter. Man 
kan också göra egendom oåtkomlig för kronofogde-
myndigheternas indrivningsåtgärder t.ex. genom att föra 
den utomlands eller anlita bulvan. 
 
8.1.2 Restföring-indrivning-preskribering
Fastställda skatter som inte betalas ”restförs” d.v.s. det 
administrativa ansvaret att driva in skulden tas över av 
kronofogdemyndigheterna. Indrivningen kan i vanliga 
fall fortgå under en tidsperiod av fem år, varefter skat-
teskulder normalt preskriberas. 

En del av de skatteskulder som från början restförts 
återkallas från indrivning. Det vanligaste skälet till åter-
kallelse är att ett tidigare fattat beslut av någon anled-
ning ändrats av skattemyndigheten. Därför bör man, 
som görs i tabellerna nedan, skilja på det sammanlagda 
belopp som restförs brutto och det som återstår netto 
efter det att vissa belopp återkallats. Uppbördsförlusten 
utgörs av nettobeloppet sedan detta reducerats med de 
inbetalningar som gjorts till kronofogdemyndigheterna.

8.1 Inledning
• Uppbördsförlusterna, skillnaderna mellan de fast-
 ställda skatterna och hur  mycket som betalats in, 
 uppgick 1999 till cirka 5,7 miljarder kr eller en halv
 procent av den totala skatteuppbörden. Detta är en 
 ökning med cirka en halv miljard kronor jämfört 
 med året innan. I relation till den totala skatteupp-
 börden är dock uppbördsförlusten oförändrad jäm-
 fört med föregående år.

• Konkursutvecklingen är av stor betydelse för upp-
 bördsförlusterna. Antalet företagskonkurser har de
 senaste åren minskat och låg under 1999 på samma
 låga nivå som under mitten av 1980-talet. 

• Den 31 december 1999 fanns 210 000 individer 
 och 69 000 aktiebolag och andra juridiska personer
 registrerade hos kronofogden för skatteskulder.

• De samlade skatteskulderna hos kronofogden upp-
 gick vid utgången av 1999 till 32,4 miljarder kr. 
 På detta belopp för skatter tillkommer 
 10,9 miljarder kr för dröjsmålsavgifter, kostnads-
 ränta m.m. som påförts då skatterna inte blivit
 betalda. Inklusive dröjsmålsavgifter m.m. uppgick
 skattefordringarna till 43,3 miljarder kr. 
 Av den totala skulden är två tredjedelar hänförbar
 till konkurser. Uppskattningsvis betalas 
 4,5 á 5 miljarder kr (ca tio procent) innan preskrip-
 tionstidens utgång.

En viss del av de skatter som påförs landets skattskyldiga 
betalas aldrig, av olika skäl. Detta betyder att det finns 
en differens mellan totalt fastställda och totalt inbe-
talda skatter. Denna differens brukar med ett ord kallas 
uppbördsförlust. Till skillnad mot betalningar som ute-
blir p.g.a. ”skattefel”, med vilket avses såväl medvetet 
fusk som oavsiktliga fel i uppgiftslämnandet, går det att 
exakt beräkna uppbördsförlustens storlek. I detta kapi-
tel presenteras uppgifter som visar uppbördsförlustens 
storlek, sammansättning och förändring de senaste åren 
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8.2 Uppbördsförlusternas 
 storlek och samman-
 sättning
De belopp som restförs hos kronofogdemyndigheterna 
har de senaste åren motsvarat 1,2-1,3 procent av fast-
ställda skatter. Efter korrigering för belopp som åter-
kallats och betalats till kronofogdemyndigheterna har 
uppbördsförlusten under senare år uppgått till mellan 
0,5 och 0,6 procent av den totala skatteuppbörden (8.1 
Tabell). Uppbördsförlusten för inkomstskatt, arbetsgi-
varavgifter, mervärdesskatt och punktskatter uppgick 
1999 till 5,7 miljarder kr. Detta motsvarar nominellt 
sett en ökning med 500 mkr jämfört med året innan. 
Eftersom skatteuppbörden ökat är uppbördsförlusten 
mätt som andel av totalt fastställda skatter oförändrat 
0,5 procent.

Den sannolikt viktigaste förklaringen till att upp-
bördsförlusterna är högre 1999 än 1998 är att rest-
föringen av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen 
skatt försköts framåt i tiden i samband med att skat-
temyndigheten under 1998 införde ett nytt databaserat 
kontrollsystem.

Av de belopp gäldenärerna betalade in till kronofo-
demyndigheterna avseende allmänna mål kom cirka 27 
procent in som en följd av exekutiva åtgärder som avbe-
talningsplaner, löneexekution, konkursutdelning, exeku-
tiva försäljningar, ackordsbeslut m.m. Cirka 10 procent 
av inbetalningarna var ett resultat av maskinella åtgär-
der, t.ex. avräkning av överskjutande skatt mot rest-
förda skulder. Resterande del av inbetalningarna, cirka 
63 procent, inkom huvudsakligen utan andra åtgärder 
än ett första krav med eventuella påminnelser. 

8.2.1 Konkursernas omfattning avgörande
Av stor betydelse för storleken på uppbördsförlusterna 
är den totala omfattningen av konkurser i näringslivet. 
I 8.2 Diagram redovisas utvecklingen av antalet konkur-
ser och antalet anställda i konkursdrabbade företag.

Efter den kraftiga ökningen av konkurser i spåren av 
finanskris och lågkonjunktur i början av 1990-talet har 
konkurserna successivt minskat från 21 219 år 1992 till 
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6 645 år 1999. Antalet anställda i konkursföretag har i 
motsvarande grad minskat från cirka 80 000 år 1992 till 
cirka 15 000 år 1999. Antalet konkurser de senaste åren 
ligger på samma nivå som under mitten av 1980-talet.
Den senaste tioårsperiodens kraftiga minskning av anta-
let konkurser har följts av en betydande minskning av 
de totala uppbördsförlusterna. Mellan 1998 och 1999 
har dock storleken på de totala uppbördsförlusterna 
och det totala antalet konkurser utvecklats i motsatta 
riktningar. Den viktigaste förklaringen till ökningen av 
uppbördsförlusterna det senaste året är som nämnts 
ovan av tillfällig natur – en förskjutning i tiden av rest-
föring av vissa skatter och avgifter – vilket betyder att 
tillfälliga faktorer enstaka år kan ha en större inverkan 
på uppbördsförlusterna än konkurserna. Det är dess-
utom troligt att konkursernas relativa inverkan på upp-
bördsförlusternas storlek minskar med minskat antal 
konkurser. 

8.2.2 Fördelning av uppbördsförlusterna
Uppbördsförlusternas fördelning på olika skatteslag och 
uppbördsled under 1999 framgår av 8.3 Tabell. Från 
och med 1998 har i samband med införandet av skat-
tekontot tillkommit en ny restföringspost för skatter, 
”underskott på skattekontot”. Denna restföringspost 
innefattar fördebiterad preliminär skatt, avdragen käll-
skatt, arbetsgivaravgifter och moms avseende aktivitets-

åren 1998 och 1999. År 1999 var uppbördsförlusten 
för restförda underskott på skattekontot 3,1 miljarder 
kr och uppbördsförlusterna för övriga restföringsled 2,6 
miljarder kr. Året innan var motsvarande belopp 1,3 res-
pektive 3,9 miljarder kronor. Under de närmast följande 
åren kommer successivt en allt större del av restföringen 
av skatter att ske i form av underskott på skattekontot.

8.3 Skuldbalansen
Skatt som restförs men inte betalas ligger normalt kvar 
i kronofogdemyndigheternas register under fem år. Där-
efter preskriberas beloppen och indrivningen upphör. 
Inom femårsperioden överförs skulder till passiv indriv-
ning om den aktiva indrivningen inte längre ger några 
resultat, d.v.s. då det konstateras att gäldenären saknar 
utmätningsbara tillgångar. Skulder som förts över till 
passiv indrivning bevakas dock i samband med t.ex. 
utbetalning av överskjutande skatt eller annan återbe-
talning. De kan även leda till indrivning om det fram-
kommer att nya omständigheter föreligger. I särskilda 
fall kan indrivningsperioden förlängas. T.ex. kan så ske 
om någon gjort egendom oåtkomlig för indrivning 
genom att föra den utomlands. Något förenklat kan 
de skatteskulder som finns i balans hos kronofogden 
sägas bestå av de fem senaste årens restföringar som inte 
blivit betalda. 
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8.3.1 Skatteskulderna drygt 43 miljarder
I 8.4 Tabell visas statens samlade fordringar för skatter 
vid utgången av år 1999. De samlade fordringarna för 
skatter uppgick till 32,4 miljarder kr. Av detta belopp 
avser 12,6 miljarder kr individer och 19,8 miljarder 
kr aktiebolag och andra juridiska personer. På belop-
pen för skatter tillkommer 10,9 miljarder kr för dröjs-
målsavgifter, kostnadsränta m.m. som påförts under den 
tid skatterna eller avgifterna varit obetalda. Inklusive 
dröjsmålsavgifter m.m. uppgick skattefordringarna vid 
utgången av år 1999 till 43,3 miljarder kr.

Tabellen är uppdelad efter fordringar som avser 
konkurser och övriga fordringar. Konkursfordringarna 
är i sin tur uppdelade efter om konkursen är avslutad 
eller inte, medan övriga fordringar är uppdelade efter 
om de är föremål för aktiv eller passiv indrivning. Ford-
ringar som avser ännu inte avslutade konkurser kan 
fortfarande bli aktuella för konkursutdelning, medan 
utdelning på fordringar som avser avslutade konkurser 
är att betrakta som betydligt mera osannolik. Vad gäller 
övriga fordringar är utsikterna för betalning betydligt 
större om de är föremål för aktiv indrivning än passiv. 

Av de totala skattefordringarna avser 43 procent 
avslutade och 18 procent ej avslutade konkurser. Övriga 
aktiva fordringar utgör 19 procent och övriga passiva 
20 procent av skattefordringarna. 

8.3.2 Gamla fordringar osäkra fordringar
I RSV:s bokslut för 1999 görs en värdering av hur stor 
del av den totala skulden som kan förväntas bli betald 
under de år som återstår för indrivning. Värderingen 
utgår från det betalningsmönster som funnits tidigare. 
Av skuldbalansen vid utgången av år 1999 om cirka 
43 miljarder kr (skatter inkl dröjsmålsavgifter) beräknas 
4,5 á 5 miljarder kr (ca tio procent av skulden) bli betalt 
innan preskription.

När man ser närmare på betalningsmönstret visar det 
sig att betalningarna av skatteskulderna är koncentre-

rad till de första åren. I 8.5 Tabell visas fordringarna 
avseende skatter fördelat efter restföringsår. I samma 
tabell visas hur de betalningar som gjorts till kronofog-
den under 1999 fördelar sig på de olika årgångarna. 
Genom att relatera betalningarna till fordringarna får 
man en betalningskvot som visar hur stor andel av den 
återstående skulden som blivit betald under året. Det 
framgår tydligt av tabellen att gamla fordringar är i hög 
grad osäkra fordringar – betalningsandelen är mycket 
låg. Restföringsåret betalades 25 procent och året därpå 
14 procent av återstående skuld. Efter dessa båda år 
minskar betalningarna till några få procent om året. 
Förutsatt att betalningsmönstret håller sig stabilt över 
åren kan sammantaget ungefär 40 procent av den skat-
teskuld som restförs hos kronfogdemyndigheten antas 
blir betald innan den preskriberas. 
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8.4 Antal med skatteskulder 
Antalet fysiska och juridiska personer som fanns rest-
förda för skatteskulder uppgick den 31 december 1999 
till 588 000 (8.6 Tabell). Av dessa skuldsatta s.k. gälde-
närer ingick skatteskulder i 280 000 fall varav 210 000 
avsåg fysiska och 69 000 juridiska personer. Antalet 
gäldenärer med skatteskulder har minskat de senaste 
åren. Av den vuxna befolkningen hade tre procent skat-
teskulder 1999. För juridiska personer är det svårare att 
ange ett relevant andelstal på grund av att många juri-
diska personer har en vilande verksamhet – detta gäller i 
särskilt hög grad konkursföretagen. Totalt finns i skatte-
förvaltningens register över en halv miljon juridiska per-
soner. Antalet juridiska personer som faktiskt debiterats 
inkomstskatt var det senaste året cirka 270 000. 

8.4.1 Skatteskulderna ojämnt fördelade
Av de fysiska personerna med skatteskuld kan cirka 
18 000 räknas som näringsidkare. Den genomsnittliga 
skulden för dessa var 165 000 kr. Motsvarande siffra 
för övriga privatpersoner var 50 000 kr. För juridiska 
personer var genomsnittet 292 000 kr. Fördelningen av 
skuldbeloppen på storlek är dock skev och genomsnitts-
värden kan vara missledande. Av tabellerna 8.7 och 
8.8 framgår andelarna för gäldenärernas skatteskulder 
fördelade efter beloppsintervall.

Skatteskulderna är mycket ojämnt fördelade. Bland 
individer med skatteskuld är skulden mindre än 5 000 
kr i 43 procent av skuldfallen. Dessa skuldfall svarade 
emellertid för endast lite drygt 1 procent av den samlade 
skatteskulden för individerna. Skatteskulder över 1 mkr 
hade 0,6 procent av individerna och andelen av skuld-
summan för dessa uppgick till 29 procent. För juridiska 
personer är de stora skuldbeloppen än mer framträ-
dande. Det fanns 3 600 juridiska personer (fem procent 
av gäldenärerna) med miljonskulder i skatter men dessa 
svarar för hela 63 procent av de juridiska personernas 
samlade skatteskulder.
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Finansdepartementet genomförde 
1955 en annonskampanj för att få 
svenska folket att deklarera ärligt. 
Man hade en serie annonser som 
infördes i 143 tidningar runt om i 
landet. Man vädjade till skattbeta-
larna att deklarera ärligt och talade 
om vad man fick för pengarna. 
”Skatterna bär upp försvaret”, 
”Att bli sjuk utan att bli ruinerad”, 
Våra skolor danar framtidens 
Sverige”, ”Att få åldras utan oro”.


