
Skatteverkets insatser mot fel och 

fusk 2019



Skatteverkets uppdrag

• Bidra till finansieringen av den 

offentliga sektorn,

• bidra till ett väl fungerande samhälle 

för allmänhet och företag 

• samt motverka brottslighet.

Allmänhet och företag ska ha förtroende 

för Skatteverkets verksamhet och kvinnor 

och män ska ges samma möjligheter och 

villkor vid kontakter med myndigheten.



Skatteverket vill göra det enkelt att göra rätt
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”Vårt företag är i stor utsträckning utsatt för konkurrens 

från företag inom branschen som skattefuskar” 



”Jag känner någon som anlitat svart under det 

senaste året” 
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Dagens program

• Inledning 

• Osund konkurrens

• Byggbranschen

• Identitetsfusk

• Punktskatter

• Digital ekonomi



Osund konkurrens
Lars Altsäter & Pia Bergman



Årets satsning: kontroller av grå marknaden



Problemen hänger ihop – åtgärderna också



Fokus på utsatta branscher och miljöer 

• Restaurang

• Bilverkstäder

• Skönhetsbranschen 

• Bygg



Kontroller i byggbranschen
Conny Svensson & Dag-Martin Persson



Historik

• Infrastrukturella projekt

• Industrins investeringar 

• Fokus svart arbetskraft

• Kontroller i realtid



Bygg står ut negativt i synen på fusk i egna 

branschen



Årets kontroller i byggbranschen

• Personalliggare och månadsredovisning

• ROT-avdrag

• Byggnationer Nordkalotten

• Samverkan ”Sund konkurrens”



Stort behov av förebyggande arbete 

• Mer än 80 % av Skatteverkets 

förebyggande arbete riktas mot 

byggbranschen

• Uppskattat skattefel 10 Mdr

• Insatser på ledningsnivå

• Trend färre anbudsgivare



Att tänka på för upphandlare

• Vem gör jag affärer med? 

• Hur sköter de sin ekonomi?

• Finns det underentreprenörer?

• Behöver jag ta referenser?

E-tjänster

Nätverk

Dialog



Fusk med identiteter
Tobias Wijk



Id-fusk drabbar hela samhället

• Tre av fyra id-brott kapning av kort 

och konton

• Falska och utnyttjade identiteter

– Falska företrädare 

– Osanna lönemottagare

– Kontomålvakter 

• Välfärdsbrott 



Så arbetar vi i år mot id-fusk och brott

• Systematisk kontroll pass och id-handlingar

• Granskning underlag företagande

• Avregistrering falska identiteter

• Kontroller bosättning

• Underrättelser felaktiga utbetalningar



Helhetssyn på kontroll i folkbokföringen

• Tidig kontroll

• Utvecklade system

• Stöd i myndighetssamverkan

• Förslag på regeländringar



Alkohol-, bränsle- och andra punktskatter
Titti Campalto



Punktskatter – 125 miljarder kronor (2018)

Bränsle; 47

El; 23

Alkohol; 15

Tobak; 12

Övriga (15 st); 
28

Miljarder kronor



Höjda skatter efter kontroller

• Fel: bristande rutiner, feltolkat regler

• Fusk: illegal produktion, smuggling

• Omfattande fusk, stora mörkertal
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Spel hos licensierat spelbolag

• Spelare betalar ingen skatt på vinster

• Spelbolaget betalar 18 procent spelskatt på behållningen

Spel hos icke-licensierat spelbolag

• Spelare ska skatta för vinster över 100 kr som inkomst av kapital 

• Spelbolaget betalar skatt i landet där det har sitt säte

Ny spelskatt 2019

• Gäller bolag som vänder sig till svenska spelare



Digital ekonomi
Henrik Kisterud



Kraftig ökning av kryptohandel

• 3 000 redovisade handel för 2,5 miljarder kr (2017)

• Många redovisar inte alls

• Startat 400 utredningar förra året

• Olika fel

– Helt oredovisat

– Saknas underlag

– Näringsverksamhet

– Betalningar i kryptovalutor

• Fler självrättelser



Kontroller av e-handel

Marknads-
plats

Konsument Leverantör



Influencers

• Branschen:

– Medieköpare

– Agenturer

– Influencers

• Medieköpare ska lämna 

individuppgifter och betala 

arbetsgivaravgifter

• Influencers ska betala skatt på 

inkomst av tjänst

www.skatteverket.se/influencer




