Torg- och
marknadshandel
Information till den som upplåter plats för torgoch marknadshandel
Detta är information om Skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser
om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel som gäller från
och med den 1 januari 2012.
Skatteförfarandelagen (SFL) innehåller bestämmelser
om att den som upplåter plats för torg- och
marknadshandel ska anteckna eller på annat sätt
dokumentera uppgifter om den som platsen
upplåts till (39 kap. 13 § SFL).
Platsupplåtaren är skyldig att bevara uppgifterna
och på begäran lämna dem till Skatteverket. Om
platsupplåtaren inte fullgjort sin skyldighet kan
Skatteverket ta ut en kontrollavgift av upplåtaren
(50 kap. 7 § SFL).
Skatteverket får göra kontrollbesök för att
identifiera en person som bedriver eller kan antas
bedriva torg- och marknadshandel. Kontrollbesöket
får bara göras där torg- och marknadshandel
bedrivs (42 kap. 9 § SFL).

Torg- och marknadshandel
Torg- och marknadshandel är alltså den handel
som sker från torg, gator, marknader, mässor,
loppmarknader, idrottsgalor, festivaler, tillfälligt
utnyttjade lokaler eller liknande. Lagen gäller
oavsett om handeln bedrivs inomhus eller utomhus,
i lokaler eller liknande som utnyttjas vid enstaka
tillfällen eller för kortare tid, från försäljningsstånd,
fordon eller andra anordningar som ställs upp.
Handeln behöver inte ske yrkesmässigt, och vad
som köps eller säljs saknar betydelse. Även tjänster
omfattas alltså.
Med torg- och marknadshandel avses all handel
utom sådan som en näringsidkare stadigvarande
bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar
anslutning till dessa. Inte bara försäljning utan
också inköp omfattas.

Torg- och marknadshandeln omfattas av skyldigheten
att använda tillverkardeklarerat kassaregister anslutet
till en certifierad kontrollenhet. Detta gäller den som
bedriver näringsverksamhet. Vissa verksamheter är
undantagna, bl.a. verksamheter med kontant försäljning
av obetydlig omfattning.

Platsupplåtaren ska föra anteckningar
Om den som platsen upplåts till har överlämnat en
kopia av sitt beslut om godkännande för F-skatt
behöver platsupplåtaren bara anteckna vilken plats
som upplåts och för vilken tid.
Saknar personen godkännande för F-skatt eller
inte vill visa detta, måste platsupplåtaren anteckna
uppgifter om
• namn eller firma
• person-, samordnings- eller organisationsnummer
• postadress och telefonnummer för den som platsen
upplåts till och dennes företrädare, samt
• vilken plats som upplåts och för vilken tid.
Det saknar betydelse om platsupplåtaren är ägare till
den aktuella platsen eller om denne upplåter plats i
andra hand. Det spelar heller ingen roll om den som
önskar få platsen upplåten till sig avser att själv
bedriva torg- och marknadshandel på platsen eller att
hyra ut platsen i andra hand.

Skyldigheten att föra anteckningar gäller
oavsett om platsupplåtaren bedriver näringsverksamhet eller inte. Detta innebär att även
privatpersoner, ideella föreningar etc. som,
utan att bedriva näringsverksamhet, upplåter
plats för torg- och marknadshandel, måste
föra anteckningar.

Uppgifterna ska sparas
Platsupplåtaren ska spara dokumentationen i
sju år efter det kalenderår upplåtelsen
skedde. Upplåts en plats under 2012 ska
uppgifterna alltså sparas t.o.m. den 31
december 2019.
Skatteverket får förelägga platsupplåtaren
att lämna uppgifter om platsupplåtelser.
Handlingarna kan även i särskilda fall
eftersökas och omhändertas enligt 45 kap SFL.

Kontrollavgift
Om platsupplåtaren inte fullgjort dokumentationsskyldigheten kan Skatteverket ta ut en
kontrollavgift. Avgiften är 2 500 kronor för
varje tillfälle då någon hyrt eller lånat plats
för torg eller marknadshandel (50 kap. 7 §
andra stycket SFL).
Platsupplåtaren kan slippa att betala
avgiften helt eller delvis om det är oskäligt
att ta ut den.

Omprövning/Överklagande
Ett beslut om kontrollavgift kan omprövas
samt får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Kontrollbesök på marknadsplatser
Skatteverket får, för att identifiera en person
som bedriver eller kan antas bedriva torg och
marknadshandel, besluta om ett kontrollbesök
på den plats där handeln bedrivs (42 kap. 9 §
SFL). Vid kontrollbesöket ställer Skatteverket
frågor om verksamheten i syfte att avgöra
om en person bedriver näringsverksamhet
eller inte.

Kontroll med revision
Skatteverket får besluta om revision för att
kontrollera om platsupplåtaren uppfyllt sin
dokumentationsskyldighet enligt 39 kap. 13 §
SFL (41 kap. 2 § första stycket 6 SFL)

Självbetjäning dygnet runt:
Webbplats: skatteverket.se
Personlig service:
Ring Skatteupplysningen,
inom Sverige: 0771-567 567,
från utlandet: +46 8 564 851 60
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