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Bakgrund 



Bakgrund till den nya lagstiftningen 

• Krav om personalliggare sedan 2007 för restaurang-  

och frisörverksamhet. 

• 2013 infördes motsvarande krav för tvätteribranschen. 

• Ursprungligen ett förslag från utredning om  

schablonbeskattning i vissa branscher (Ds 2005:28). 

• Reformen innebar nya krav på branschen samt ett nytt 

sätt att arbeta för Skatteverket. 

• Tidig kontroll från Skatteverket bidrar till schysst 

konkurrens genom ökad synlighet. 

• Som en del av reformarbetet infördes 2010 krav att 

använda kassaregister inom kontanthandeln. 

 



Erfarenheter av personalliggare  

• Omfattande kontrollverksamhet – 130 000 kontroller. 

• Effekter av lagstiftningen 

– under 2007 ökade dom redovisade lönerna i 

restaurangbranschen med ca 1 miljard kr vilket  

motsvarade 4 000 nya ”vita” heltidsjobb. 

– ökade ytterligare under 2008 till 1,5 miljarder kr. 

• Enkätundersökning 

– branschen positiv till Skatteverkets närvaro genom 

oannonserade kontroller. 

 



Uppdrag till Skatteverket 2015 

• Uppdrag att utreda möjligheten att utveckla 

systemet med personalliggare till att omfatta fler 

branscher i syfte att motverka svartarbete och social 

dumping. 

• I uppdraget låg att lämna förslag på ytterligare 

branscher som kan använda personalliggare. 

• Förslag:   

– bilverkstäder, - partihandel med livsmedel, 

– kropps och skönhetsvård         



Ny lagstiftning från 1 januari 2016 

• Krav på att föra elektronisk 

personalliggare införs i 

byggbranschen 

• Syfte 

– motverka förekomsten av 

svartarbete 

– främja sundare konkurrens 



Viktiga begrepp 



Viktiga begrepp 

 
• Aktörer 

– byggherre 

– den som bedriver 

byggverksamhet 

– verksam person  

• Begrepp 

– byggverksamhet 

– byggarbetsplats  

 

 

 



Byggherre 

Med byggherre menas den som för egen räkning utför 

eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- 

eller markarbeten: 

• Enskilda näringsidkare, aktiebolag och andra former 

av juridiska personer 

• Utländska entreprenörer 

• Statliga verk, kommuner och landsting 

• Bostadsrättsföreningar  



Byggherrens skyldigheter 
 
Byggherren ska  

• anmäla byggstart till Skatteverket 

• skaffa utrustning som gör det möjligt att föra 

elektronisk liggare 

• hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för 

Skatteverket på byggarbetsplatsen 

• anmäla att byggverksamheten avslutats 

Byggherren kan välja att överlåta hela ansvaret till annan näringsidkare 

− ska göras skriftligt 



Undantag 

• Kostnaderna för arbete och material uppgår till högst 

fyra prisbasbelopp (exklusive moms) 

– för 2016 gäller 177 200 kr 

• Privatperson som bygger för eget bruk 

 

 



Den som bedriver byggverksamhet 

 
• Huvudentreprenör,  

underentreprenör m.fl. 

• Tillverkare som installerar 

material på byggarbets-

platsen 



Verksam person 

• Anställda  

• Inhyrd personal 

• Praktikanter 

 

Personer som lossar eller lastar material under kortare tid  

behöver inte noteras i liggaren 



Byggverksamhet 

Med byggverksamhet menas 

• om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations-  

och underhållsarbeten, anläggningsarbeten samt   

rivning av byggnadsverk 

• annan verksamhet som stödjer byggverksamheten,  

till exempel städ och bevakning på 

byggarbetsplatsen 



Byggarbetsplats 

• En plats där 

byggverksamhet bedrivs 

• Har geografisk utbredning 

– helhetsbedömning görs av 

omständigheterna 

– effektivitet och kvalitet i 

Skatteverkets kontroller är en 

viktig faktor i bedömningen  

• Ramavtal/serviceavtal 



Innan byggstart 



Byggherren 

Byggherren ska 

• anmäla byggstart till Skatteverket 

• skaffa utrustning som gör det möjligt att föra 

elektronisk liggare 

 

 

Byggherren kan välja att överlåta hela ansvaret  

till annan näringsidkare − ska göras skriftligt 



Anmälan till Skatteverket 

• Byggherre 

• Byggarbetsplats 

– adress 

– latitud och longitud 

– förtydligande (om behövs) 

• Datum för byggstart 

 



Anmälan till Skatteverket  



 



 



 



 



 



Identifikationsnummer 

• Skatteverket tilldelar byggarbetsplatsen ett 

identifikationsnummer 

• Numret består av 13 tecken  

– bokstäver och siffror: A-Z och 0-9 

 

 

P L 1 6 0 2 A C 0 0 9 5 1 



Under bygget 



Byggherren  

• Byggherren ska 

– hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för 

Skatteverket på byggarbetsplatsen 

– se till att Skatteverket alltid kan ta del av personalliggaren 

direkt vid kontroll 

• Utrustningen kan bestå av dator, surfplatta eller 

mobiltelefon som kan läsas av på plats eller  

skrivas ut 

 

 



Innehåll i personalliggare 

• Byggarbetsplatsens 

identifikationsnummer 

• De verksamma företagens namn, 

organisationsnummer eller 

personnummer eller motsvarande 

uppgift 

• De verksamma personernas  

namn, personnummer eller 

motsvarande utländska nummer 

• När arbetspass påbörjats/avslutats   

 
Uppgifterna i personalliggaren ska bevaras av den  

som bedriver byggverksamhet 



Den som bedriver byggverksamhet   

• Ska föra personalliggare  

i utrustning som tillhanda-

hålls av byggherren 

• Ska hålla personalliggaren 

tillgänglig för byggherren  

och Skatteverket på 

byggarbetsplatsen 

Personer som lossar/lastar material under kortare tid  

behöver inte noteras i liggaren 



Verksam person  

De verksamma personerna ska 

registrera sin närvaro på 

byggarbetsplatsen elektroniskt 

Eventuella kontrollavgifter drabbar arbetsgivaren  



Särskilt om personalliggare i byggbranschen 

• Personalliggare måste föras elektroniskt 

• Byggarbetsplatsens identifikationsnummer ska 

framgå av liggaren 

• Ska vara möjligt att söka ut verksamma personer 

inom visst tidsintervall 

• Möjlighet att se uppgifter om en viss person eller 

vissa personer som bedriver byggverksamhet 

• Ändringar i personalliggaren måste framgå 

• Format  på uppgifterna ÅÅÅÅ:MM:DD respektive 

TT:MM:SS 

 



Övergångsbestämmelser 

De nya bestämmelserna ska 

tillämpas på byggverksamhet 

som påbörjats före årsskiftet 

och som kan antas pågår 

efter den 30 juni 2016   



Skatteverkets kontroll 



Skatteverkets kontroll  

• Oanmälda kontrollbesök 

• Avstämning av personalliggaren mot verksamma 

personer på arbetsplatsen 

• Fråga om identitet och vem man arbetar för 

• Vid fel och brister  

– kontrollavgifter 

– förelägga byggherre/den som bedriver byggverksamhet 

• Särskild hänsyn kommer tas under första halvåret 

2016 

 



Efter avslutad byggnation 



Efter avslutad byggnation 

• Byggherren ska anmäla att byggverksamheten 

avslutats 

– detta är när den faktiska byggverksamheten är klar. 

Reklamationsarbeten och liknande som görs senare 

påverkar inte avslutsdatumet 

• Den som bedriver byggverksamhet ska bevara 

personalliggaren i två år efter beskattningsårets 

utgång 



Sammanfattning 



Att tänka på 

Innan byggstart: byggherre 

• Anmäl byggplatsen till SKV 

• Skaffa utrustning 

 

Under bygget: byggherre 

• Hålla den samlade 

personalliggaren tillgänglig 

• Alltid kunna presentera 

personalliggaren för Skatteverkets 

kontrollanter  

  

Den som bedriver byggverksamhet 

• För personalliggare löpande 

• Alltid kunna presentera 

personalliggaren för  Skatteverkets 

kontrollanter 

Efter avslutat bygge: byggherre 

• Avanmäl bygget 

 

Den som bedriver byggverksamhet 

• Spara personalliggaren i två år

  



Mer information finns på 

www.skatteverket.se 



skatteverket.se/personalliggarebygg 



Frågor 



Tack för i dag! 


