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Förord

För några år sedan gav sig några företagare, direkt eller genom ombud, till känna och berättade att 
de befann sig i en situation där de anklagades av Skatteverket för något de inte befattat sig med och 
dessutom att domstolarna inte var det minsta lyhörda för deras argument. De företagare som hörde 
av sig kunde inte dölja sin förtvivlan över att behöva stå till svars för något de inte gjort.

Detta är upprinnelsen till det s.k. ”F-skatteprojektet” som startades 2009 av Svenskt Näringsliv. 
Syftet med projektet har varit att studera hur de allmänna förvaltningsdomstolarna – och Skat-
teverket – behandlar frågor kring bevisningen i processer där rättsverkningarna av ett innehav av 
F-skattsedel ignoreras.  Av den rapport som nu läggs fram framgår att Skatteverket i de domar som 
studerats har hävdat att den skattskyldige (uppdragsgivaren) varit delaktig i ett upplägg där s.k. 
osanna fakturor från en uppdragstagare kostnadsförts. Med utgångspunkt i domskälen har kart-
lagts hur domstolarna genomfört och redovisat bevisprövningen i dessa fall.

Den slutsats som dras i rapporten är att det finns stora brister i dessa avseenden i ett stort antal av 
de studerade domarna. De brister som uppdagats bekräftar tyvärr vad flera debattörer på sistone 
redovisat i pressen som sina erfarenheter av förfarandet hos Skatteverket och processen i de all-
männa förvaltningsdomstolarna. I rapporten lämnas också konkreta förslag på åtgärder när det 
gäller domsskrivning och F-skattsedeln som syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet i skatte-
processer och göra F-skattsedeln till det ”körkort för företagare” som varit lagstiftarens avsikt.

 En förhoppning är att den rapport som nu läggs fram ska komma att studeras och debatteras samt 
vara startskottet för ett förändringsarbete hos myndigheter och domstolar som blir till gagn för den 
enskildes rättssäkerhet.

I F-skatteprojektet har medverkat professor Christer Silfverberg, Stockholms universitet och docent 
Roger Persson Österman, Ernst & Young, skattejuristen Kerstin Nyquist, Svenskt Näringsliv, skatte-
juristen Staffan Renström, Sveriges Byggindustrier samt jur. kand. Eveliina Kiviniemi, Svenskt 
Näringsliv. Ett särskilt tack riktas till referensgruppen av skatterådgivare för alla bidrag till projektet.

Stockholm i  juni 2010

Kerstin Nyquist Staffan Renström
Svenskt Näringsliv Sveriges Byggindustrier
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Sammanfattning

Enligt F-skattereglerna är en uppdragsgivare varken skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbets-
givaravgifter på ersättning för arbete om uppdragstagaren har en F-skattsedel. Om ett uppenbart 
anställningsförhållande föreligger är dock uppdragsgivaren skyldig att anmäla det till Skatteverket. 
Annars riskerar uppdragsgivaren att bli solidariskt ansvarig med uppdragstagaren om denne inte 
betalar skatt och socialavgifter på mottagen ersättning. Denna undantagsregel har införts för att 
förhindra missbruk av F-skattsedel.

I rättstillämpningen har fråga uppkommit om det – vid sidan av regeln om solidariskt ansvar när 
anmälningsskyldigheten inte fullgjorts – är möjligt att helt bortse från ett företags innehav av 
F-skattsedel. Skatteverket har i flera fall tillämpat ett sådant synsätt. Verket har då ansett att upp-
dragstagarens F-skattsedel endast använts i ett upplägg där fakturor som denne utfärdat varit 
osanna, eftersom arbetet inte utförts av uppdragstagarens personal utan av personal som uppdrags-
givaren själv anlitat. Till följd härav har Skatteverket ansett att uppdragsgivaren varit skyldig att 
göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på den ersättning som utbetalts för arbetet. I flera 
fall har Skatteverkets beslut fastställts efter överklagande till länsrätt och kammarrätt.

Det är denna rättstillämpning som är upprinnelsen till projektet om F-skattsedelns rättsverk-
ningar. Avsikten har varit att studera hur förvaltningsdomstolarna – och Skatteverket – behandlar 
frågor kring bevisningen i processer där rättsverkningarna av ett innehav av F-skattsedel åsidosatts. 
Projektet består av tre delar. I den första delen har F-skattsedelns rättsverkningar studerats med 
utgångspunkt i regelsystemet och rättspraxis från Regeringsrätten. I den andra delen av projektet 
har undersökts hur länsrätter och kammarrätter i praktiken förhåller sig till bevisprövningen i mål 
där Skatteverket angripit problemet med missbruk av F-skattsedel genom att bortse från skatt-
sedeln. I den avslutande tredje delen ges några synpunkter på åtgärder som kan övervägas för att 
justera regelsystemet så att missbruk försvåras.

I undersökningens första del konstateras bl.a. att F-skattesystemets utformning bör ses mot bak-
grund av de brister och den rättsosäkerhet som rådde när F-skattereformen övervägdes. Målsätt-
ningen när det nya systemet utformades var att det skulle bli klart, enkelt och förutsebart. Den 
lösning som valdes för att uppnå målet var att ansvaret för att bedöma vem som var företagare 
lades över på Skatteverket. Verket fick i uppgift att efter ansökan av en företagare göra en schablon-
mässig bedömning av dennes verksamhet och genom ett registreringsförfarande ge ett slags för-
handsbesked om att företagaren själv ska betala sin preliminära skatt och sina socialavgifter. Ett 
närmast oeftergivligt krav ansågs vara att uppdragsgivaren ska kunna förlita sig på den skattsedel 
som en uppdragstagare tilldelats av Skatteverket. 

F-skattesystemet har i stort sett fungerat väl. Inom flera branscher är innehav av F-skattsedel ofta 
en nödvändighet för att kunna få arbetsuppdrag. Även om systemet, särskilt i kombination med 
reglerna om uthyrning av arbetskraft, i viss mån har kunnat utnyttjas för skatteundandragande, har 
lagstiftaren ansett att det inte funnits tillräckliga skäl att belasta systemet med några nya kontroll-
möjligheter. Tvärtom har de ändringar som gjorts sedan reglerna introducerades varit inriktade på 
att genomföra ytterligare lättnader i förutsättningarna för att få F-skatt. Det är tydligt att den poli-
tiska ambitionen, att underlätta för personer att starta företag och att få F-skattsedel, har över-
skuggat problemet med skatteundandragande. 

Av Regeringsrättens praxis (RÅ 2007 ref. 61 I och II) bekräftas F-skattsedelns starka rättsverk-
ningar. Det är endast när avtalet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren inte motsvarar vad 
parterna kommit överens om som Regeringsrätten ansett att avtalet kan åsidosättas. Det ska alltså 
närmast vara fråga om skenavtal. I projektets första del diskuteras därför också de bevisfrågor som 
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aktualiseras när Skatteverket anser att innehavet av F-skattsedel inte ska tillmätas någon rättslig 
betydelse på grund av att avtalet om att utföra arbete är av skenkaraktär och utfärdade fakturor 
därmed osanna. 

En slutsats är att det inte är någon lämplig väg att lätta på beviskraven för skenavtal för att på så 
sätt fånga upp att vissa företag med F-skattsedel inte fullgör sina skyldigheter. Med hänsyn till 
F-skattesystemets konstruktion, i förening med det förhållandet att påstående om att parterna 
ingått ett skenavtal innefattar ett påstående om att en brottslig gärning begåtts, argumenteras i 
stället för att beviskravet i den ordinarie processen bör skärpas och placeras på samma nivå som vid 
eftertaxering och vid påförande av skattetillägg. När det gäller bevisvärderingen framhålls att denna 
inte bör grundas på ett helhetsintryck av den samlade bevisningen, utan bevisvärdet av varje enskilt 
bevis och invändning bör först bedömas på ett systematiskt sätt. Domstolens bevisprövning bör 
redovisas öppet i domskälen.

Den andra delen av projektet innehåller en undersökning av hur domstolarna i praktiken arbetar 
med bevisprövning i mål som gäller bortseende från F-skattsedel. Studien omfattar 31 domar från 
länsrätter och 13 domar från kammarrätter. Även om de domar som ingår i studien naturligtvis 
är olika med avseende på konkreta fakta är det i stort sett samma påstådda händelseförlopp som 
prövats. Skatteverket har i målen påstått att uppdragsgivaren i samråd med uppdragstagaren mot-
tagit osanna fakturor och att betalning för dessa osanna fakturor i själva verket avsett betalning 
till fysiska personer som uppdragsgivaren avlönat svart. Det är således ett ostridigt förhållande att 
arbete utförts. Det är också ostridigt att uppdragstagaren innehaft en F-skattsedel. Gemensamt för 
domarna är vidare att uppdragsgivaren är ett företag vars skötsamhet i övrigt inte ifrågasatts. 

Flera intressanta observationer framkommer i denna undersökning. En slutsats är att domstolarna 
inte visar tillräcklig omsorg i själva domskrivningen. Många domar är svåra att följa. Det är således 
många gånger svårt att förstå utgångarna i domarna. Förhållandet gäller främst länsrätterna men 
även i kammarrätterna finns exempel på dessa brister. En annan slutsats är att det är påfallande 
hur olika domstolarna hanterat de studerade domarna med avseende på domskälens utformning, 
angivet bevistema, vem som ålagts bevisbördan, den erforderliga nivån på bevisstyrkan, angiven 
bevisvärderingsmetod samt slutligen vilka bevis som uppfattas vara nödvändiga för att det påstådda 
händelseförloppet ska anses visat. 

Det studerade materialet visar sammanfattningsvis att det förhållningssätt till bevisfrågorna som 
kommit till uttryck i flertalet av domarna inte är förenligt med grundläggande krav på rätts-
säkerhet. Intrycket är att domstolarna kommit att lätta på beviskraven.

I projektets avslutande tredje del ges några synpunkter på åtgärder som kan övervägas både för 
att slå vakt om F-skattesystemets grunder och för att motverka missbruk av F-skattsedlar. För att 
säkerställa att domstolarna ägnar mer omsorg åt bevisprövningen för att kvalitetssäkra den finns 
det anledning att utveckla metoder för en strukturerad bevisprövning i skatteprocessen. I det 
samman hanget kan övervägas att införa en motsvarighet till Justitiekanslerns förslag om att för-
bättra redovisningen av bevisprövningen i brottmål. 

En viktig åtgärd för att försvåra användningen av F-skattsedeln i kriminell verksamhet bör vara att 
överväga insatser för att underlätta och förbättra uppföljningen av företag som tilldelats F-skatt-
sedel. En väg kan vara att tidsbegränsa giltigheten av en F-skattsedel när det inte är klarlagt att en 
seriös verksamhet redan bedrivs. För att motverka att s.k. målvakter sätts in i bolagsstyrelser bör 
vidare uppgifter i näringslivsregistret utnyttjas på ett bättre sätt.

Det är angeläget att med bibehållande av F-skattesystemets grunder justera reglerna så att missbruk 
försvåras. Lösningen ligger däremot inte i att lätta på beviskraven i rättstillämpningen. Det skulle 
föra oss tillbaka där vi var innan F-skattesystemet introducerades med de brister i rättssäkerheten 
som reglerna då innehöll.
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1		 Inledning

F-skattereformen genomfördes år 1993. Syftet med reformen var att införa klara och enkla regler 
för hur preliminär skatt och socialavgifter ska betalas på ersättning för arbete i ett uppdragsför-
hållande. Om uppdragstagaren har tilldelats en F-skattsedel av Skatteverket ska uppdragsgivaren 
varken göra skatteavdrag eller betala socialavgifter på utbetald ersättning för arbete. Denna betal-
ningsskyldighet ligger i stället på uppdragstagaren. 

I den praktiska rättstillämpningen har det dock uppkommit osäkerhet om man verkligen kan lita 
på en F-skattsedels rättsverkningar. I flera fall då en uppdragsgivare betalt ersättning till ett företag 
för ett arbetsuppdrag har Skatteverket gjort gällande att de fakturor som uppdragstagaren utfärdat 
varit osanna, eftersom de inte avsett arbete som uppdragstagarens personal utfört för uppdrags-
givarens räkning. Vid sådana förhållanden har uppdragstagarens innehav av F-skattsedel ansetts 
sakna betydelse. Enligt Skatteverkets bedömning har arbetet i stället utförts av personal som upp-
dragsgivaren anlitat. Uppdragsgivaren har därför ansetts ha arbetsgivaransvar för den personal som 
utfört arbetet. Skatteverket har påfört uppdragsgivaren arbetsgivaravgifter på utbetald ersättning 
och ålagt denne betalningsansvar för att skatteavdrag inte gjorts för personalens preliminära skatt. 
Dessutom har avdrag inte medgetts för mervärdesskatt på fakturabeloppen, samtidigt som avdrag 
medgetts såsom för lön. I flera fall har Skatteverkets beslut fastställts efter överklagande till länsrätt 
och kammarrätt.

Syftet med denna studie är att undersöka vilka rättsverkningar som en F-skattsedel har. En central 
fråga är därvid att utreda i vilka sammanhang och under vilka rättsliga förutsättningar som man 
kan bortse från att en uppdragstagare har en F-skattsedel. I första hand är studien inriktad på för-
hållandena när uppdragstagaren är en juridisk person. 

Vid utformningen av lagstiftningen har en rättspolitisk avvägning gjorts mellan strävandena att 
å ena sidan underlätta för företag att få F-skattsedel och å andra sidan förhindra att innehavet av 
skattsedeln missbrukas. För att illustrera denna avvägning och ge underlag för en diskussion om 
hur den påverkar parterna i ett uppdragsförhållande, innehåller framställningen en utförlig beskriv-
ning av F-skattesystemets grundläggande syfte och av de reformer som genomförts på detta område 
fram till i dag. I det sammanhanget berörs även förhållandena för fysiska personer.

Framställningen är disponerad på följande sätt. I avsnitt 2 behandlas först regelsystemet angående 
F-skattsedel. Avsnittet inleds med en översikt över nuvarande regler. Därefter beskrivs bakgrunden 
till och syftet med F-skattereformen samt de ändringar av reglerna som gjorts fram till i dag. 
I avsnitt 3 redovisas och kommenteras rättspraxis på området. I avsnitt 4 diskuteras de bevisfrågor 
som uppkommer när Skatteverket anser att uppdragstagarens innehav av F-skattsedel saknar bety-
delse i ett uppdragsförhållande. I avsnitt 5 lämnas några avslutande synpunkter på problematiken.
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2	 Regelsystemet

2.1	 Översikt	över	nuvarande	regler	för	F-skattsedel

Den som utger ersättning för arbete är som huvudregel skyldig att göra skatteavdrag från ersätt-
ningen; se 5 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL. Detta gäller såväl om uppdrags-
tagaren är en fysisk som en juridisk person. Om uppdragstagaren har en F-skattsedel ska dock 
inget skatteavdrag göras; 5 kap. 5 § SBL. Innehavaren av F-skattsedeln ska istället själv betala 
sin preliminära skatt i form av F-skatt. 

Arbetsgivaravgifter ska endast betalas på ersättning för arbete till fysiska personer. Det följer av 
kopplingen till förvärvsarbete i 1 kap. 6 § jämförd med 2 kap. 4 § socialavgiftslagen (2000:980), 
SAL. Förvärvsarbete kan bara utföras av fysiska personer, inte av juridiska personer. Huvud reglerna 
för avgiftsskyldigheten anges i 2 kap. 1 och 10 §§ SAL. Om uppdragstagaren har F-skattsedel ska 
han i stället betala sina socialavgifter själv i form av egenavgifter; se 2 kap. 5 § och 3 kap. 3 och 
8 §§ SAL. Egenavgifterna ingår normalt i den debiterade F-skatten. 

Om uppdraget ges till en juridisk person är alltså uppdragsgivaren inte skyldig att betala arbets-
givaravgifter på ersättningen. Arbetsgivaravgifter uttas när den juridiska personen i sin tur utger 
lön eller annan arbetsersättning till sina anställda. Detta gäller oavsett om den juridiska personen 
har F-skattsedel eller inte, men som kommer att utvecklas längre fram, förutsätter det att den juri-
diska personen – och inte de fysiska personer som utfört arbetet – är rätt mottagare av den ersätt-
ning som uppdragsgivaren betalar. 1

Enligt 4 kap. 7 § SBL ska F-skattsedel utfärdas efter ansökan för den som uppger sig bedriva eller 
ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet här i landet, såvida det inte finns skälig anledning att 
anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas. 

Enligt 5 kap. 5 § SBL ska F-skattsedel finnas antingen när ersättningen för arbetet bestäms eller 
när den betalas ut. Uppdragsgivaren får förlita sig på en uppgift om att uppdragstagaren har 
F-skattsedel om uppgiften lämnas i en anbudshandling, faktura eller någon jämförlig handling 
som innehåller vissa identifikationsuppgifter för uppdragstagaren. Om uppdragsgivaren känner 
till att uppgiften om F-skattsedel är oriktig får den dock inte godtas. 

Under vissa förhållanden, som räknas upp i 4 kap. 13 § SBL, ska Skatteverket återkalla en F-skatt-
sedel. Exempel på återkallelsegrunder är att innehavaren missbrukar sin F-skattsedel eller brister 
i redovisning eller betalning av skatt enligt SBL. Reglerna om återkallelse ska beaktas redan när 
någon ansöker om F-skattsedel. En av förutsättningarna för att ansökan om F-skattsedel ska kunna 
bifallas är nämligen att grund för återkallelse inte föreligger. För att kontrollera att förutsättningar 
finns att fullgöra uppgiftsskyldigheten får Skatteverket enligt 14 kap. 7 a § 4. SBL göra skatte-
revision hos den som ansökt om eller fått en F-skattsedel. 

På grund av risken för missbruk har dessutom en undantagsregel införts i F-skattesystemet som gör 
det möjligt att ålägga uppdragsgivaren ett solidariskt betalningsansvar för de obetalda skatter och 
socialavgifter som är hänförliga till uppdraget; se 12 kap. 3 § SBL. En förutsättning för att solida-
riskt ansvar ska kunna utkrävas är att utbetalaren inte fullgjort den anmälningsskyldighet som gäller 

1 För handelsbolag gäller särskilda regler. Ett handelsbolag kan få F-skattsedel, men är inte skattskyldigt för inkomstskatt 
och betalar därför ingen preliminär skatt på inkomsten. I stället är delägarna skattskyldiga för bolagets inkomst. Om de är 
fysiska personer betalar de också egenavgifter på inkomsten. Om handelsbolaget saknar F-skatt ska uppdragsgivaren göra 
skatteavdrag vid utbetalning av ersättning för arbete till bolaget.
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enligt 5 kap. 7 § SBL. Anmälningsskyldigheten innebär följande. Om den som tar emot ersättning 
för utfört arbete har eller åberopar en F-skattsedel, trots att det är uppenbart att arbetet utförts 
under sådana förhållanden att den som utfört det är att anse som anställd hos utbetalaren, ska 
utbetalaren anmäla detta till Skatteverket. Denna anmälningsskyldighet föreligger även när inne-
havaren av F-skattsedel är mellanman för personer som arbetar för utbetalaren under sådana för-
hållanden att det uppenbart är fråga om ett anställningsförhållande. 

Innehavet av F-skattsedel har alltså viktiga rättsverkningar när det gäller skyldigheten att göra 
skatte avdrag och att betala socialavgifter. Däremot har innehavet av skattsedel ingen avgörande 
betydelse vid inkomstbeskattningen för att bedöma om ersättningen ska tas upp som inkomst av 
tjänst eller som inkomst av näringsverksamhet av den som utfört arbetet eller, om verksamheten 
bedrivs indirekt i bolagsform, som inkomst av näringsverksamhet av bolaget. Med näringsverk-
samhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt; 13 kap. 1 § inkomst-
skattelagen (1999:1229), IL. Självständighetsrekvisitet är i regel avgörande för om inkomsten ska 
hänföras till näringsverksamhet eller tjänst. Frågan om självständighet avgörs genom en helhets-
bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det förhållandet att Skatteverket 
utfärdat en F-skattsedel för uppdragstagaren är bara en faktor som vägs in i helhetsbedömningen. 

Innehavet av F-skattsedel har inte heller någon avgörande betydelse för skattskyldigheten till mer-
värdesskatt. Skattskyldigheten förutsätter att skattepliktig omsättning skett i en yrkesmässig verk-
samhet. Enligt 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) är huvudregeln att en verksamhet är 
yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL. För byggtjänster mellan företag 
inom byggsektorn tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2007 bestämmelser om omvänd skattskyldighet för 
mervärdesskatt. Dessa regler behandlas inte i denna framställning.

Skatteförfarandeutredningen föreslår i sitt slutbetänkande att dagens F-skattsedel ska ersättas med 
ett godkännande för F-skatt. Rättsverkningarna ska knytas till godkännandet som sådant och 
åberopandet av detta. Detta är ett led i strävandena att göra förfarandet teknikneutralt och innebär 
inga ändringar av rättsverkningarna. Vissa justeringar föreslås dock av de regler som berör återkal-
lelse av F-skattsedel (eller, med förslaget, återkallelse av godkännande för F-skatt).2 

2.2	 Bakgrunden	till	och	syftet	med	F-skattereformen

Systemet med F-skattsedel infördes år 1993.3 Bakgrunden till reformen var de problem som hade 
uppkommit i den praktiska rättstillämpningen och som i flera fall medfört rättsförluster för skatt-
skyldiga. Ett av problemen var att reglerna för skyldigheten att göra skatteavdrag och att betala 
socialavgifter inte var samordnade. 

Skatteavdrag på ersättning för utfört arbete skulle endast göras i de fall ersättningen hänfördes till 
den skattskyldiges huvudsakliga arbetsanställning eller annars utgjorde hans huvudsakliga inkomst 
av tjänst. Det var med andra ord huvudarbetsgivaren som var skyldig att göra skatte avdrag. Däre mot 
gjordes inte skatteavdrag på biinkomst. Ett annat undantag var att skatteavdrag inte skulle göras om 
en anställd eller uppdragstagare skulle betala preliminär B-skatt.  

När det gällde skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter hade reglerna en annan utformning.
Den som betalade ut ersättning för utfört arbete skulle själv bedöma om arbetsgivaravgifter skulle 
betalas på ersättningen. Utgångspunkt för denna bedömning var det civilrättsliga arbetstagar-

2 Se SOU 2009:58 s. 410 ff.
3 Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 1993 och började tillämpas den 1 april 1993; SFS 1992:680, 
1991/92:SkU29, prop. 1991/92:112.
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begreppet. Det gjordes inte, som inom skatteområdet, någon skillnad mellan huvudarbetsgivare 
och andra arbetsgivare. Samtliga arbetsgivare var skyldiga att betala arbetsgivaravgifter på utbetald 
ersättning för utfört arbete. Under den tid mål om arbetsgivaravgifter prövades av försäkrings-
domstolarna tillämpades visserligen en mer schablonmässig metod för att bedöma vem som var 
arbetstagare, men sedan målen den 1 april 1982 flyttades över till förvaltningsdomstolarna och 
Regeringsrätten blev prejudikatsinstans har frågan avgjorts med hjälp av en helhetsbedömning av 
samtliga omständigheter i varje enskilt fall.4 Många gånger kunde denna bedömning göras först i 
efterhand när hela rättsförhållandet mellan parterna kunde överblickas. Det ledde till osäkerhet om 
vad som gällde vid den löpande utbetalningen av arbetsersättningen under uppdragstiden. Reglerna 
om ansvaret för socialavgifterna var tvingande. En överenskommelse mellan parterna om att upp-
dragstagaren skulle svara för sina socialavgifter fritog inte uppdragsgivaren från skyldigheten att 
betala arbetsgivaravgifter. Eftersom reglerna om skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter inte var 
samordnade med skyldigheten att göra skatteavdrag, kunde reglerna dessutom lätt missförstås. 
Det kunde framför allt inträffa när uppdragstagaren uppträdde som en självständig företagare med 
inregistrerad firma och B-skattesedel. Vid en helhetsbedömning av rättsförhållandet i efterhand 
kunde det visa sig att uppdragstagaren i själva verket var att betrakta som anställd hos uppdrags-
givaren med påföljd att denne var skyldig att betala arbetsgivaravgifter på ersättning för utfört 
arbete.

Vissa ändringar gjordes år 1986 i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgi-
vare, USAL, för att lindra de problem som reglerna om betalning av socialavgifter kunde föranleda. 
Parterna i ett uppdragsförhållande gavs möjlighet till förhandsbesked i socialavgiftsfrågor.5 Dess-
utom infördes eftergiftsregler som innebar att en arbetsgivares betalningsskyldighet för arbetsgivar-
avgifter fick helt efterges om han inte insett att han var arbetsgivare för den som utfört arbetet och 
han med hänsyn till föreliggande omständigheter måste ha saknat anledning att räkna med att han 
var arbetsgivare.6 

Åtgärderna var dock inte tillräckliga och under år 1992 presenterades förslag till ett helt nytt 
system på detta område.7 Den föredragande departementschefen gav i propositionen bl.a. följande 
riktlinjer för reformen:8

”För att den enskilde skall slippa att göra en sådan ingående prövning som nu kan behöva göras bör 
ansvaret för prövningen, som föreslås i promemorian, i stället generellt överlåtas på skattemyndig-
heterna. En sådan prövning måste göras på förhand för att ge avsedd effekt. Prövningen måste alltså 
grundas på uppgifter om under vilka förhållanden ett arbete kommer att utföras och inte, som nu, 
med hänsyn till hur förhållandena faktiskt varit i det enskilda fallet. Eftersom skatte myndigheterna 
givetvis inte kan gå in och pröva varje särskilt fall bör man ha regler av schablon karaktär.”

Det sågs som ett närmast oeftergivligt krav att parterna på ett enkelt sätt skulle kunna förutse vem 
av dem som skulle betala socialavgifterna.  För att systemet skulle bli enkelt att administrera före-
slogs också att skyldigheten att göra skatteavdrag och att betala socialavgifter i så stor utsträckning 
som möjligt skulle sammanfalla.

4 Se härtill Carlsson m.fl., Socialavgifter, 2009 s. 3:43 ff.
5 SFS 1986:1137, SfU 1986/87:4, prop. 1986/87:16.
6 Se 22 a-d §§ USAL och prop. 1986/87:16 s. 23 ff.
7 Socialavgiftsutredningens förslag till reformering av reglerna hade presenterats i Ds S 1985:1, Företagarregistrering 
– klarare regler för socialavgifter. Förslaget bearbetades inom finansdepartementet och resultatet redovisades i en prome-
moria, Ds 1988:59,  F-skattebevis – nya regler för skatteavdrag och socialavgifter. Promemorian låg sedan till grund för 
prop. 1991/92:112.
8 Prop. 1991/92:112 s. 74.
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Lösningen blev att knyta rättsverkningar till ett särskilt registreringsförfarande där den som bedrev 
näringsverksamhet efter ansökan skulle tilldelas en F-skattsedel. En grundläggande tanke var att 
den som uppdrog ett arbete åt en fysisk person som innehade F-skattsedel inte skulle betraktas som 
arbetsgivare och därför inte vara skyldig att vare sig göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter 
på ersättningen. För att nå en bredare lösning på den bristande förutsebarheten i uppbördssystemet 
ansågs det angeläget att F-skattsedeln skulle få rättsverkningar också i fråga om de personer som 
utfört arbetet såsom anställda, medhjälpare eller underentreprenörer till den som åtagit sig arbetet. 
Om uppdragstagaren hade F-skattsedel och anlitade någon annan för att utföra arbetet, skulle upp-
dragsgivaren inte heller riskera ansvar för de anlitade personernas källskatt och social avgifter.9

Motsvarande regler föreslogs när det var en juridisk person som åtagit sig att utföra arbetet. Det 
innebar att den som anlitat en juridisk person som innehade F-skattsedel inte skulle riskera att bli 
betalningsskyldig för vare sig källskatt eller socialavgifter hänförliga till ersättningen för arbetet. 
Detta skulle gälla oberoende av om arbetet utfördes av den juridiska personens anställda eller av 
underentreprenörer.10 En reservation gjordes dock för vissa missbrukssituationer, se närmare nedan 
i avsnitt 2.4. 

Bestämmelserna om förhandsbesked och eftergift av betalningsskyldighet för arbetsgivaravgifter 
behölls oförändrade. Det ansågs inte uteslutet att det i rena undantagsfall kunde finnas behov av 
dessa regler även sedan reformen införts.11

2.3	 De	ursprungliga	villkoren	för	F-skattsedel

När F-skattereformen infördes skulle F-skattsedel efter ansökan utfärdas för en skattskyldig som 
bedrev eller som kunde antas komma att bedriva näringsverksamhet.12 Bestämmelserna gällde 
både för fysiska och juridiska personer. Med näringsverksamhet avsågs verksamhet av sådant slag 
att intäkten skulle räknas till intäkt av näringsverksamhet för mottagaren vid inkomsttaxeringen. 
Det var alltså det inkomstskatterättsliga näringsinkomstbegreppet som var avgörande. När det 
gällde fysiska personer behövde skattemyndigheten undersöka om förutsättningarna för närings-
verksamhet var uppfyllda. Verksamheten behövde dock inte ha kommit igång utan det räckte med 
att det kunde antas att den skattskyldige skulle komma att bedriva näringsverksamhet. Det fram-
hölls att man borde vara relativt generös när det gällde att utfärda en F-skattsedel.13 Den före-
dragande departementschefen framhöll att skattemyndigheterna inte behövde göra någon mer 
ingående utredning av om ett aktiebolag bedrev eller avsåg att bedriva näringsverksamhet för att en 
F-skattsedel skulle kunna utfärdas. En enkel ansökan ansågs i de flesta fall vara tillräcklig om det 
till ansökan var fogat ett registreringsbevis som visade att bolaget verkligen existerade och vem eller 
vilka som tecknade bolagets firma.14 En mer ingående prövning behövde givetvis göras om bolaget 
eller exempelvis en styrelseledamot i bolaget tidigare fått sin F-skattsedel återkallad. 

9 Prop. 1991/92:112 s. 85.
10 Prop. 1991/92:112 s. 96.
11 Prop. 1991/92:112 s. 135 f.
12 33 b § uppbördslagen (1953:272), UBL.
13 Prop. 1991/92:112 s. 80.
14 Prop. 1991/92:112 s. 92.
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2.4	 Regler	för	att	förhindra	missbruk	av	F-skattsedel

Ett grundläggande syfte med F-skattesystemet är att det ska vara klart, entydigt och förutsebart. 
Rättsverkningarna bör helst vara definitiva. Departementschefen framhöll i propositionen att det 
skulle vara en svaghet i systemet om uppdragsgivarna trots allt inte skulle kunna vara på den säkra 
sidan om de förlitade sig på skattemyndigheternas beslut i fråga om skattsedlar. Strävan har därför 
varit att så långt som möjligt undvika undantagsregler som upphäver skattsedlarnas rättsverk-
ningar.15 Risken för missbruk av systemet har dock medfört att undantagsregler inte helt kunnat 
avvaras. En av de typer av missbruk som uppmärksammats i förarbetena tar sikte på att den som 
har F-skattsedel uppträder som mellanman när det föreligger ett anställningsförhållande, d.v.s. 
mellanmannen skjuts in mellan den egentlige arbetsgivaren och den som ska utföra arbetet.16 Ett 
utmärkande drag för denna form av arbetsavtal ansågs i förarbetena vara att mellanmannen ofta 
inte gör något skatteavdrag vid utbetalning av arbetsersättningen till sin personal och inte heller 
lämnar föreskrivna kontrolluppgifter.17 Vidare brister mellanmannen ofta i sin redovisning av sin 
inkomst av verksamheten och fullgör inte heller sin skyldighet att betala de arbetsgivaravgifter som 
belöper på arbetstagarnas ersättning. 

De regler som har införts för att förebygga missbruk riktar sig både mot uppdragstagaren och mot 
uppdragsgivaren. För uppdragstagaren gäller att hans F-skattsedel kan återkallas om han miss-
brukar sin F-skattsedel och missbruket inte är ringa.

För de fall där det för båda parter måste stå klart att registreringen inte ger uttryck för de verkliga 
förhållandena har det, som redan berörts i avsnitt 2.1, införts en skyldighet för uppdragsgivaren att 
anmäla detta för Skatteverket. Anmälningsskyldigheten förutsätter att det är uppenbart att ett anställ-
ningsförhållande föreligger enligt både skatterättslig och socialförsäkringsrättslig praxis.18 Skatte-
verket har inte bara att ta ställning till om anställningsförhållandet är uppenbart för en arbetsgivare 
i allmänhet. Hänsyn ska även tas vilka möjligheter den aktuella utbetalaren har att bedöma anställ-
ningsfrågan.19 Enligt förarbetena tar bestämmelserna i första hand sikte på att någon med F-skatt-
sedel anlitats för ett arbete som utförts under samma ledning och på samma sätt som gäller för 
utbetalarens övriga anställda. 

Om uppdragsgivaren inte fullgör sin anmälningsskyldighet blir denne under vissa förutsättningar 
solidariskt ansvarig för den skatt och de socialavgifter som innehavaren av F-skattsedeln inte 
betalar. I mellanmansfallet förutsatte bestämmelserna om solidariskt betalningsansvar för obetald 
skatt i sin ursprungliga version att betalningsskyldighet hade ålagts betalningsmottagaren, eller 
någon annan som var att betrakta som arbetsgivare åt den som utfört arbetet, enligt bestämmel-
serna i 75 § eller 77 § UBL. I dessa bestämmelser reglerades arbetsgivarens ansvarighet när denne 
underlåtit att göra avdrag för preliminär skatt eller att inbetala det innehållna skattebeloppet. 
I sådana fall kunde samma ansvar krävas av utbetalaren.20 När det gällde de arbetsgivaravgifter som 
innehavaren av F-skattsedeln skulle betala för dem som utfört arbetet reglerades uppdragsgivarens 
solidariska ansvar i 16 § USAL.

15 Prop. 1991/92:112 s. 107 och 109.
16 Prop. 1991/92:112 s. 108.
17 Prop. 1991/92:112 s. 108.
18 Prop. 1991/92:112 s. 107.
19 Prop. 1991/92:112 s. 182 f.
20 Prop. 1991/92:112 s. 183.
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2.5	 Uthyrning	av	arbetskraft

Under beredningen av lagstiftningen om F-skattsedel hade nya regler om uthyrning av arbetskraft 
införts. Genom lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft, som trädde 
ikraft den 1 januari 1992, legaliserades uthyrning av arbetskraft. Dessförinnan hade uthyrning av 
arbetskraft varit att betrakta som en form av privat arbetsförmedling som var förbjuden om den 
bedrevs i förvärvssyfte. Bakgrunden till den nya lagstiftningen var framväxten av nya anställnings-
former och en alltmer flexibel arbetsmarknad. Med uthyrning av arbetskraft avsågs ett rättsförhål-
lande mellan en beställare och en arbetsgivare som innebar att arbetsgivaren mot ersättning ställde 
arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra arbete som tillhörde dennes verksamhet; se 2 § 
i 1991 års lag.21 Det var själva uppdragsavtalet och inte verksamheten som sådan som var utgångs-
punkten för att avgränsa uthyrningen från andra verksamhetsformer. I ett uthyrningsfall fanns det 
inte något avtalsförhållande mellan beställaren och uthyrningsföretagets personal. Den arbetstagare 
som utförde arbetet skulle vara anställd hos uthyrningsföretaget men utföra arbetet på beställarens 
arbetsplats, eventuellt tillsammans med beställarens egen personal. Beställaren disponerade över den 
inhyrda arbetskraften i olika hänseenden, inbegripet den direkta arbetsledningen.22 

I lagstiftningen uppställdes vissa förutsättningar och begränsningar som riktade sig mot både 
beställaren och uthyraren.23 Uthyraren fick ställa en viss arbetstagare till beställarens förfogande 
för en sammanhängande tid på högst fyra månader. Även beställaren skulle tillse att tidsramen inte 
överskreds. För att skapa klarhet i anställningsförhållandet mellan uthyraren och dennes arbets-
tagare skulle det finnas skriftligt avtal som reglerade anställningsformen, lön och andra villkor. 
Beställaren fick anlita inhyrd arbetskraft endast om detta föranleddes av ett tillfälligt behov av extra 
arbetskraft. 24 Enligt 11 § i 1991 års lag fick avvikelse göras från dessa villkor genom kollektivavtal. 

Den föredragande departementschefen tog i propositionen till F-skattereformen upp vad som 
gällde vid uthyrning av arbetskraft. När det gällde frågan om anmälningsskyldighet (40 a § UBL), 
fanns i det förslag som remitterades till Lagrådet ett undantag för uthyrning av arbetskraft som 
skedde enligt 1991 års lag. Lagrådet ansåg emellertid att detta undantag var överflödigt med moti-
veringen att en arbetstagare som ställts till förfogande i överensstämmelse med reglerna i den 
nämnda lagen alltid var att anse som arbetstagare hos uthyraren och inte hos sådan utbetalare av 
ersättning som avsågs i bestämmelsen om anmälningsskyldighet.25 Lagrådets uttalande ledde till 
att det föreslagna undantaget inte togs in i 40 a § UBL. Departementschefen, som uppenbarligen 
anslöt sig till Lagrådets bedömning, framhöll i specialmotiveringen till bestämmelsen att anmälan 
till skattemyndigheten inte skulle göras när personal uthyrts enligt bestämmelserna i lagen om 
privat arbetsförmedling.26 

Om innehavaren av F-skattsedel däremot bedrev uthyrning av arbetskraft i strid mot bestämmel-
serna i 1991 års lag jämställdes han med vad som gällde när ett företag uppträdde som mellanman. 
I dessa fall kunde alltså tillämpning av bestämmelserna om såväl återkallelse av F-skattsedel som 
om anmälningsskyldighet och solidariskt ansvar aktualiseras.27

21 Se härtill prop. 1990/91:124 s. 18 ff.
22 Prop. 1990/91:124 s. 20.
23 Se härtill Iseskog, Förmedling och uthyrning av arbetskraft; 1993 s. 8 ff.
24 Det fanns några ytterligare villkor som inte berörs i detta sammanhang.
25 Se prop. 1990/91:112 s. 273. Möjligen är rättsläget inte fullt så kategoriskt som Lagrådet antydde; se avsnitt 3.3.
26 Prop. 1990/91:112 s. 177.
27 Se prop. 1990/91:112 s. 108, 110, 119 och 124.
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Sedan F-skattereformen införts ersatte lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av 
arbetskraft 1991 års lag om samma ämne. I den nya lagen togs förbudet att bedriva privat arbets-
förmedling bort. När det gällde uthyrning av arbetskraft förenklades reglerna betydligt. Den tidi-
gare gällande begränsningen att en arbetstagare fick hyras ut under högst fyra månader togs bort, 
liksom kravet att en beställare fick anlita uthyrd arbetskraft bara om det föranleddes av ett tillfälligt 
behov av extra arbetskraft.28 I propositionen till den nya lagen om privat arbetsförmedling och 
uthyrning av arbetskraft omnämnde den föredragande departementschefen bl.a. att ett problem 
som utredningen pekat på var att uthyrningsverksamheten som sådan tycktes ge större möjligheter 
än annan näringsverksamhet för oseriösa företag att undandra sig skyldigheter mot anställda och 
det allmänna. Detta var emellertid något som enligt departementschefen fick lösas inom ramen för 
annan lagstiftning än den aktuella.29

Två krav, som hade introducerats i 1991 års lag, har behållits i den nya lagen. Det ena är att arbets-
tagare inte genom villkor i avtal eller på annat sätt får hindras att ta anställning hos en beställare 
för vilken de utför eller har utfört arbete. Det andra är att en arbetstagare som har sagt upp sig från 
en anställning och tar anställning hos en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft inte får hyras ut till sin 
tidigare arbetsgivare tidigare än sex månader efter det att anställningen hos denne upphört.

2.6	 Viktigare	ändringar	av	F-skattesystemet	efter	1993

2 .6 .1	 Skattebetalningslagen	införs	1997

År 1997 ersattes uppbördslagen av skattebetalningslagen (SBL). Samtidigt upphävdes lagen om 
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare (USAL). Bestämmelserna om F-skattsedel överfördes 
därmed till SBL. I samband därmed gjordes några materiella ändringar av bestämmelserna. Bland 
annat utvidgades tillämpningsområde för bestämmelserna om solidariskt betalningsansvar när 
det gällde arbete som utförts av någon annan än betalningsmottagaren. Som berörts ovan hade i 
sådana fall dittills gällt att betalningsmottagaren eller någon annan som varit arbetsgivare åt den 
som utfört arbetet skulle ha varit betalningsskyldig enligt de särskilda reglerna om ansvar vid 
underlåtenhet att göra avdrag för preliminär skatt eller att inbetala det innehållna skattebeloppet. 
Detta krav slopades. När en näringsidkare betalar ut ersättning för arbete till någon som har eller 
åberopar en F-skattsedel räcker det efter denna ändring med att skatten på ersättningen inte betalts 
av uppdragstagaren och att utbetalaren inte fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 5 kap. 7 § 
SBL, för att Skatteverket ska ha rätt att besluta om solidariskt betalningsansvar för utbetalaren 
enligt 12 kap. 3 § SBL.30 

I den tidigare gällande regleringen av det solidariska ansvaret för arbetsgivaravgifter i 16 § USAL 
framgick det uttryckligen att utbetalaren kunde åläggas betalningsskyldighet för de arbetsgivar-
avgifter som innehavaren av F-skatt skulle betala på ersättning till den som utfört arbetet. Denna 
reglering har inarbetats i SBL. Av 1 kap. 4 § första stycket 1 jfr med 1 § första stycket 2 SBL 
fram går sålunda att med skatt i SBL:s mening avses också arbetsgivaravgifter och egenavgifter. 
I författningskommentaren till 12 kap. 3 § SBL framhöll regeringen att betalningsskyldighet får 
beslutas med stöd denna bestämmelse för ett belopp motsvarande såväl den inkomstskatt som de 
social avgifter som belöper på ersättningen.31 

28 Kravet på skriftligt avtal mellan uthyraren och dennes arbetstagare togs bort senare samma år (SFS 1993:1499), 
beroende på att en generell skriftlig informationsplikt om anställningsvillkor infördes i 6 a § lagen om anställningsskydd; 
se härtill prop. 1993/94:67 s. 35 f. och 73.
29 Se prop. 1992/93:218 s. 29.
30 Prop. 1996/97:100 s. 543 och s. 591.
31 Se prop. 1996/97:100 s. 590.
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Regleringen i 12 kap. 3 § SBL är dock inte invändningsfri. När ett bolag är rätt betalningsmot-
tagare ska några arbetsgivaravgifter inte betalas på själva ersättningen till bolaget. Det är inte heller 
säkert att utbetalningen till de anställda sker i omedelbar anslutning till att arbetet utförs, framför 
allt inte om det är anställda med ägarintressen i det anlitade bolaget som utfört arbetet. I den 
mån utbetalning inte sker finns ingen ersättning för vilken uppdragsgivaren kan bli solidariskt 
ansvarig.32 Det är därför knappast förenligt med ordalydelsen att ge uttrycket ”skatten för ersätt-
ningen” den tolkningen att det omfattar de arbetsgivaravgifter som uppkommer när det anlitade 
bolaget betalar ut lön till dem som utfört arbetet.33 Regleringen synes snarast bygga på ett slags 
genomsynsresonemang, d.v.s. att betalningen från uppdragsgivaren enbart förmedlas av betalnings-
mottagaren till den personal som egentligen är anställd hos uppdragsgivaren och därmed får anses 
vara rätt mottagare av ersättningen. 

En annan ändring som infördes i SBL var att även den som inte var skattskyldig i Sverige skulle 
kunna få F-skattsedel under samma förutsättningar som gällde för den som var skattskyldig här. 
Syftet var att underlätta för utländska fysiska och juridiska personer att bedriva näringsverksamhet 
i Sverige.34  I 1 kap. 4 § tredje stycket 3 SBL anges att den som utan att vara skattskyldig här i 
landet har fått en F-skattsedel ska likställas med skattskyldig. Det gäller givetvis bara vid tillämp-
ningen av SBL. Den som bedriver näringsverksamhet utan fast driftställe i Sverige är enligt IL inte 
skattskyldig för inkomsten. Något solidariskt ansvar för preliminärskatten aktualiseras därmed 
inte när det är en utländsk uppdragstagare. Om uppdragstagaren är en enskild näringsidkare gäller 
enligt 3 kap. 12 § SAL att den taxerade inkomsten ska läggas till grund för beräkning av egenav-
gifter. Detta medför att inte heller egenavgifter kan tas ut av den som omfattas av svensk socialför-
säkring om vederbörande inte taxeras i Sverige. Om det är en utländsk juridisk person som utför 
arbete i Sverige kan visserligen skyldighet att betala arbetsgivaravgifter för ersättning till anställda 
föreligga för arbetsgivaren trots att denne inte är skattskyldig i Sverige.35 Samma synpunkter som 
framfördes ovan vad gäller tolkningen av uttrycket ”skatten för ersättningen” har relevans också 
när det är fråga om ett utländskt bolag. Sammantaget kan konstateras att tillämpningsområdet för 
reglerna om solidariskt betalningsansvar enligt 12 kap. 3 § SBL är begränsat, om ens något, när 
F-skattsedel innehas av en fysisk eller juridisk person som inte är skattskyldig i Sverige.36 

I och med att USAL upphävdes när SBL infördes upphörde reglerna om förhandsbesked och efter-
gift av betalningsskyldighet. I stället infördes i 13 kap. 1 § SBL en rätt för regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer att helt eller delvis befria en skattskyldig från skyldigheten att 
göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter om det finns synnerliga skäl.37 Kravet på syn-
nerliga skäl innebär att förutsättningen för eftergift är mer restriktiv än i USAL. Det har motive-
rats med att den osäkerhet om avgiftsskyldigheten som i vissa fall tidigare kunnat finnas väsentligt 
minskat sedan skyldigheten att betala socialavgifter har knutits an till skattsedlarna på preliminär 
skatt genom F-skattereformen.38 Avsikten är att bestämmelsen ska vara tillämplig när den som 

32 Jfr Regeringsrättens uttalande i det i avsnitt 3.2 refererade rättfallet RÅ 2007 ref. 61 II, som dock gällde tillämpningen 
av 16 § USAL.
33 Jfr Blank Thörnroos särskilda yttrande i SOU 2008:76 s. 205. Jfr också den tydligare reglering av solidariskt ansvar som 
föreslås av Skatteförfarandeutredningen, SOU 2009:58, Del 3, s. 1341 f.
34 Prop. 1996/97:100 s. 535.
35 Se härtill Carlsson, m.fl., Socialavgifter 2009 s. NSAL 1:3 och 2:3 f. Den utländska arbetsgivaren och den anställde kan 
sluta ett s.k. omvänt likställighetsavtal som innebär att arbetstagaren i stället ska betala egenavgifter på utbetald ersättning; 
se 2 kap. 8 § och 3 kap. 6 § SAL.
36 Jfr SOU 2008:76 s. 73. Se även Skatteverkets promemoria 2004-03-30 s. 6 f. om F-skatt till utlänningar som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige och som saknar fast driftställe här.
37 Beslut om befrielse meddelas av Skatteverket enligt 36 § skattebetalningsförordningen (1997:750).
38 Prop. 1996/97:100 s. 595 f.
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betalat ut ersättning för arbete på grund av synnerliga skäl kan anses vara ursäktad för att han inte 
insett att han var skyldig att betala arbetsgivaravgifter.

Slutligen skärptes återkallelsereglerna i 4 kap. 13 § SBL något, bl.a. för företagsledare i fåmans-
företag och för fåmansföretag när företagsledaren handlat på ett sätt som gör att F-skattsedel inte 
får utfärdas för företagsledaren.39 

2 .6 .2	 Lättare	att	få	F-skattsedel	från	och	med	1998

Från och med den 1 januari 1998 gjordes det lättare för den som startade näringsverksamhet att 
få F-skattsedel. I förarbetena anförde regeringen att den dåvarande ordningen för utfärdande av 
F-skattsedel fungerat mycket väl, men att det riktats viss kritik mot villkoren för att få en sådan 
skattsedel.40 För aktiebolag och ekonomiska föreningar var det visserligen sällan något problem att 
få F-skattsedel. I regel var det tillräckligt med en enkel ansökan. I princip var det endast aktuellt att 
göra en mer ingående prövning om den juridiska personen tidigare fått sin F-skattsedel återkallad. 
Däremot kunde de som avsåg att starta en enskild näringsverksamhet ibland ha svårt att få F-skatt-
sedel beroende på att vissa skattemyndigheter tolkade bestämmelserna restriktivt och bl.a. krävde 
att företaget redan innan det startat skulle kunna uppge visst antal uppdragsgivare. Om inte till-
räckligt antal uppdragsgivare uppgavs bedömdes verksamheten inte vara näringsverksamhet. Den 
statistik som dåvarande Riksskatteverket hade tagit fram visade visserligen att det endast var drygt 
en procent av de sökande som fått avslag på sina ansökningar med motivering att det inte var fråga 
om näringsverksamhet. Men eftersom frågan om F-skattsedel ansågs vara av väsentlig betydelse för 
den enskilde menade regeringen att det fanns skäl att göra reglerna för att få F-skattsedel mer gene-
rösa i syfte att underlätta för egenföretagare i ett inledande skede. Därmed skulle man också uppnå 
en mer lika behandling av olika företagsformer. 

Regeringen föreslog därför att F-skattsedel skulle utfärdas för den som uppgav sig bedriva eller ha 
för avsikt att bedriva näringsverksamhet, såvida det inte fanns skälig anledning att anta att närings-
verksamhet varken bedrevs eller skulle komma att bedrivas.41 Med det senare avsågs att ansökan 
skulle avslås om det av sökandens uppgifter framgick att verksamheten inte kunde betraktas som 
näringsverksamhet eller att sökanden inte lämnat föreskrivna uppgifter.42  Regeringen betonade 
i propositionen att det med den föreslagna utformningen av reglerna blev än viktigare att skatte-
myndigheten i samband med utfärdande av F-skattsedel informerade sökanden om att bedöm-
ningen var preliminär och att en annan bedömning kunde göras senare t.ex. vid taxeringen. 
Regeringen ansåg det lämpligt att skattemyndigheterna genom samtal eller besök följde upp den 
som nyligen fått F-skattsedel i syfte att kontrollera att näringsverksamheten verkligen bedrevs. 

Riksdagen beslutade i enlighet med detta förslag och reglerna fick därmed den utformning de har 
i dag.43 

39 Prop. 1996/97:100 s. 537.
40 Prop. 1997/98:33 s. 40.
41 Prop. 1997/98:33 s. 41.
42 Prop. 1997/98:33 s. 44.
43 SFS 1997:1032 (1997/98:SkU9). Samtidigt gjorde återigen en justering av reglerna om anmälnings skyldighet 
i 5 kap. 7 § SBL.
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Med utgångspunkt i vad som framgår av förarbetena har Skatteverket i allmänna råd om utfär-
dande och återkallelse av F-skattsedel framhållit att en ansökan om F-skattsedel bör avslås endast 
i de fall det av ansökan klart framgår att den beskrivna verksamheten inte kan betraktas som 
näringsverksamhet. Om sökanden lämnat så bristfälliga uppgifter att det inte går att bedöma om 
den uppgivna verksamheten kan vara näringsverksamhet, framhåller Skatteverket att sökanden bör 
ges tillfälle att komplettera ansökan. Om sökanden inte lämnar tillräckliga uppgifter för att Skatte-
verket ska kunna göra en bedömning i frågan bör ansökan avslås.44 F-skattsedel bör enligt Skatte-
verket normalt tilldelas om verksamheten kan beräknas komma i gång inom tre månader från 
ansökningstillfället. Ett aktiebolag som har bildats för att överlåtas och först efter överlåtelsen ska 
starta verksamhet, s.k. lagerbolag, bör enligt Skatteverket normalt inte tilldelas F-skattsedel så 
länge någon verksamhet inte bedrivs i bolaget. F-skattsedel bör tilldelas först när bolaget sålts och 
därmed upphört att vara ett lagerbolag.

2 .6 .3	 F-skatt	åt	fler

I regeringsförklaringen 2006 framhöll regeringen att det skulle bli enklare att starta och driva 
företag. Trots de lättnader som införts 1998 hade kritik riktats mot att F-skattesystemet försvårade 
för dem som ville starta företag inom tjänstesektorn. Särskilt gällde det fysiska personer som hade 
en eller ett fåtal uppdragsgivare. För dem kunde det vara svårt att uppfylla kravet på självständighet 
för att anses som näringsidkare. Till bilden hörde också tjänstesektorns expansion och att föränd-
ringar skett på arbetsmarknaden jämfört med när reglerna utformades. Under hösten 2007 till-
sattes därför en utredning med uppdrag att se över kraven för F-skattsedel m.m. 

I sitt betänkande, F-skatt åt flera, framhöll utredningen att insamlad statistik visserligen gav stöd 
för att svårigheterna att erhålla F-skattsedel var mindre än vad som antagits i direktiven, men 
utredningen ansåg ändå att en lagändring var befogad.45 Den föreslog därför att näringsverksam-
hetsbegreppet i 13 kap. 1 § IL skulle utvidgas. Detta blev också det förslag som slutligen genom-
fördes med ikraftträdande den 1 januari 2009.46

Lagändringen innebar att ett tillägg gjordes i 13 kap. 1 § andra stycket IL. Vid bedömningen av 
om en uppdragstagares verksamhet är självständig ska det särskilt beaktas vad som avtalats med 
uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken 
omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet. Ändringen berör främst enskilda 
personer som fått det något lättare att bli betraktade som näringsidkare.47 

I förarbetena diskuterades om det behövdes förbättrade kontrollmöjligheter till följd av reformen.48 
Det hänvisades också till att Skatteverket i flera skrivelser till regeringen hemställt att F-skatte-
reformen ska utvärderas framför allt med avseende på i vilken utsträckning den bidragit till skatte-
fusk.49 Med hänvisning till vad utredningen anfört framhöll regeringen att det förekommer att bolag 
med F-skattsedel sätts in mellan uppdragsgivaren och den som utfört arbetet i syfte att undandra 
skatt. Skattefusket har beskrivits som organiserad handel med svart arbetskraft och hanteringen av 
osanna fakturor. Det fanns enligt regeringen anledning att om fler får möjlighet att själva betala in 
skatter och avgifter kommer det att leda till ett ökat skatteundandragande. För att motverka det 
torde det enligt regeringen behöva införas nya kontrollmöjligheter och skärpningar i lagstiftningen. 

44 SKV A 2006:06. Se också informationen om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel i SKV M 2009:4.
45 SOU 2008:76 s. 15 f.
46 SFS 2008:1316, 2008/09: SkU18, prop. 2008/09:62.
47 Se härtill SKV:s ställningstagande den 11 december 2008; dnr 131 751308-08/111.
48 Se SOU 2008:76 s. 160 ff. och prop. 2008/09:62 s. 27 ff. 
49 Se SOU 2008:76 s. 45.
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Det konstaterades dock att den reform som föreslogs var att fler skulle kunna bedriva näringsverk-
samhet och tilldelas F-skattsedel. Bestämmelser om ytterligare kontrollmöjligheter skulle riskera att 
motverka syftet med den föreslagna reformen, och skulle bara införas om det kunde påvisas att det 
var nödvändigt för att komma till rätta med svartarbete och annat skatte undandragande. Regeringen 
ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl att inom ramen för det aktuella lagstiftningsärendet föreslå 
bestämmelser om utökade kontrollmöjligheter. Det fanns enligt regeringens mening dock anledning 
att följa utvecklingen och återkomma i frågan om förslaget leder till en oacceptabel ökning av det 
s.k. skattefelet. Samma bedömning gjorde Skatte utskottet.50 

2.7	 Sammanfattande	slutsatser

F-skattesystemets utformning bör ses mot bakgrund av de brister och den rättsosäkerhet som rådde 
när F-skattereformen övervägdes. Tanken var att det nya systemet skulle bli enkelt och förutsebart 
och därmed rättssäkert. Den grundläggande förändringen var att ansvaret för att bedöma vem som 
var företagare lades över på Skatteverket. Verket ska göra en schablonmässig bedömning av före-
tagarens verksamhet och genom ett registreringsförfarande ge ett slags förhandsbesked om att före-
tagaren själv ska betala sin preliminära skatt och sina socialavgifter. Eftersom det ska vara relativt 
enkelt att få F-skatt är den kontroll som ska utföras mer formell. Om verksamheten inte kommit i 
gång vid ansökningstillfället och det inte är uppenbart att sökanden kommer att bedriva närings-
verksamhet, är dock meningen att Skatteverket ska följa upp F-skattsedelsinnehavaren verksamhet 
och kontrollera att denna verkligen utvecklas till en näringsverksamhet. 

Helt utan undantag är inte systemet. Vid missbruk kan F-skattsedeln återkallas och det är också 
möjligt att göra uppdragsgivaren solidariskt ansvarig för de obetalda skatter och avgifter som 
hänför sig till uppdraget. Det solidariska ansvaret kan dock endast utkrävas om det är uppen-
bart att arbetet utförs under sådana förhållanden att utbetalaren av ersättningen i realiteten är att 
betrakta som arbetsgivare åt den som utfört arbetet och att utbetalaren underlåtit att göra anmälan 
härom till Skatteverket. 

En möjlighet att hyra ut arbetskraft infördes från och med 1992. Reglerna liberaliserades väsent-
ligt genom 1993 års lagstiftning. Reglerna om uthyrning av arbetskraft har i kombination med 
F-skattereglerna gjort det svårare för Skatteverket att upptäcka och ingripa mot skatteundandra-
gande i form av handel med svart arbetskraft. Trots den expansion som skett av företag som hyr 
ut arbetskraft har F-skattereglerna inte anpassats till denna utveckling. Bortsett från några smärre 
juste ringar i regelverket har de ändringar som gjorts efter att reglerna introducerades tvärtom varit 
inriktade på att genomföra ytterligare lättnader i förutsättningarna att få F-skatt. Det är tydligt att 
den politiska ambitionen, att underlätta för personer att starta företag och att få F-skattsedel, har 
överskuggat problemet med skatteundandragande. Innehav av F-skattsedel är inte bara viktigt som 
en slags legitimation på att företagaren sköter betalning av skatter och socialavgifter etc., utan inne-
havet har också blivit en förutsättning för att företagaren ska komma ifråga för vissa uppdrag som 
berättigar till skattelättnader för uppdragsgivaren, såsom hushållsarbete; se 67 kap. 16 § IL.

I det följande avsnittet behandlas rättsfall som avgjorts i Regeringsrätten, dels när det gäller 
bestämmelserna om anmälningsskyldighet vid uppenbart anställningsförhållande, dels när det 
gäller förutsättningarna för att vid sidan om dessa bestämmelser helt åsidosätta en F-skattsedel.

50 Prop. 2008/09:62 s. 29 och 2008/09:SkU18 s. 12 f.
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3	 Rättspraxis

3.1	 Anmälningsskyldighet

Av redogörelsen om regelverket för F-skattsedel framgår att en av åtgärderna för att förhindra eller 
försvåra missbruk har varit att införa regler om solidariskt betalningsansvar vid underlåten anmälan 
om att en F-skattsedel använts i ett uppenbart anställningsförhållande.  

Regeringsrätten har i RÅ 2003 ref. 91 prövat om anmälningsskyldighet förelåg enligt 40 a § UBL 
(numera 5 kap. 7 § SBL). Omständigheterna i målet var följande.

Städboys AB var ett företag inom städbranschen som hade anlitat en underentreprenör, Demure 
AB för städarbeten under hösten 1995.  Under den aktuella perioden hade Demure fakturerat 
Städboys drygt 300 000 kr för utfört städningsarbete. Fakturorna innehöll uppgift om att Demure 
hade F-skattsedel. Demure var under år 1995 registrerat till mervärdesskatt och som arbetsgivare 
samt hade tilldelats F-skattsedel. F-skattsedeln återkallades den 23 oktober 1995, men det saknade 
betydelse för bedömningen i målet. Demure redovisade inte mervärdesskatt, innehållen preliminär 
A-skatt eller arbetsgivaravgifter och försattes i konkurs den 22 april 1996. Enligt konkursförval-
taren hade någon bokföring inte inkommit till honom.

Skattemyndigheten fann att det var uppenbart att det förelåg ett anställningsförhållande mellan 
Städboys och den personal som anlitas via Demure och ålade Städboys solidariskt betalningsansvar 
jämte Demure för arbetsgivaravgifter och källskatter. Länsrätten och Kammarrätten avslog Städ-
boys överklagande.

I sin dom redogjorde Regeringsrätten för tillämplig lagstiftning och de omständigheter som var 
ostridiga i målet och anförde därefter bl.a. följande.

”En prövning av huruvida ett anställningsförhållande föreligger skall i första hand göras genom en 
helhetsbedömning av de omständigheter som kan anses ha betydelse vid klassificeringen (se t.ex. 
RÅ 2001 ref. 50). När det gäller frågan om anmälningsskyldighet enligt 40 a § UBL förelegat till-
kommer att det skall ha varit uppenbart att förhållandena varit sådana att ett anställningsförhål-
lande förelegat.

Vad som uttalats i förarbetena tyder på att avsikten i första hand varit att markera att det inte 
får råda någon tvekan om bedömningen, grundad på de föreliggande omständigheterna (prop. 
1991/92:112 s. 89 och 107). Mot bakgrund av syftet med systemet med F-skatt är det också 
uppenbart att anmälningsskyldighet och därmed förknippad risk för betalningsskyldighet inte skall 
föreligga i fall där tvekan kan råda om den rättsliga bedömningen. Med hänsyn till bestämmelsens 
karaktär av undantagsregel finns det emellertid anledning att även ställa krav på att de omständig-
heter som läggs till grund för denna bedömning är fullt ut klarlagda, i synnerhet vad avser frågan 
om vad som varit känt för utbetalaren.

Det kan vidare framhållas att det förhållandet att den till vilken ersättningen utbetalats inte full-
gjort sina skyldigheter i fråga om skatter och avgifter visserligen är en förutsättning för åläggande 
av betalningsskyldighet men inte kan tillmätas betydelse för frågan huruvida anmälningsskyldighet 
förelegat. Detsamma gäller givetvis den omständigheten att det inom branschen kan finnas sär-
skilda problem i fråga om bristande redovisning av skatter och avgifter.”



Svenskt	Näringsliv

Rättspraxis	 16

Regeringsrätten pekade sedan på vissa brister i utredningen avseende frågan om vem som tillhanda-
hållit arbetsledning och städmateriel samt om vilka ersättningsformer som använts och anförde 
därefter. ”I målet är således klarlagt att de av Städboys utbetalda ersättningarna avsett samma 
slags arbete som ingick i bolagets normala verksamhet. Enbart detta förhållande utgör inte till-
räckligt stöd för att den personal som utfört arbetet varit att anse som anställd hos Städboys. Vad 
gäller frågan om arbetena utförts till fast pris eller mot ersättning per arbetad timme föreligger inte 
någon fullständig utredning. Hur därmed förhåller sig är emellertid inte av avgörande betydelse 
eftersom båda ersättningsformerna kan förekomma i såväl anställnings- som uppdragsförhållanden.

Regeringsrätten finner inte vad som förekommit i målet ge vid handen att det varit uppenbart 
att de aktuella arbetena utförts åt Städboys under sådana omständigheter att de som utfört arbe-
tena varit att anse som anställda hos bolaget. Någon anmälningsskyldighet enligt 40 a § UBL har 
sålunda inte ålegat bolaget. Bolagets förstahandsyrkande skall därför bifallas.” 

Regeringsrätten upphävde underinstansernas domar och skattemyndighetens beslut om betalnings-
skyldighet för Städboys. 

Domen kommenteras i avsnitt 3.3.

3.2	 Möjligheterna	att	bortse	från	en	F-skattsedel	

En omdiskuterad fråga är om det vid sidan av de regler som anvisats av lagstiftaren för att komma 
till rätta med missbruk finns en möjlighet att bortse från ett företags innehav av F-skattsedel och 
i stället ålägga uppdragsgivaren skyldighet att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på 
den ersättning som utbetalts för utfört arbete. En sådan rättstillämpning bygger på att man bortser 
från det avtal som ingåtts mellan uppdragsgivaren och F-skattsedelsinnehavaren och i stället anser 
att det rätteligen är den person som utfört arbetet som är part i avtalsförhållandet med uppdrags-
givaren. 

När det är fråga om att tillämpa reglerna om anmälningsskyldighet och solidariskt ansvar är de fak-
tiska förhållanden som ska föreligga snarlika med vad som gäller för att bortse från F-skattsedeln. 
I båda dessa fall anses uppdragsgivaren i realiteten vara arbetsgivare för den personal som utfört 
arbetet.  Bestämmelserna om anmälningsskyldighet och solidariskt ansvar bygger på att ersätt-
ningen för utfört arbete betalas till uppdragsgivaren, medan en tillämpning som innebär att man 
bortser från uppdragstagarens F-skattsedel grundas på att det är den person som utfört arbetet 
som är rätt betalningsmottagare av ersättningen. Denna formella skillnad elimineras dock väsent-
ligen av konstruktionen av reglerna om solidariskt ansvar, i och med att avsikten med reglerna är 
att den som betalar ut ersättningen för arbetet ska kunna bli ansvarig för de arbetsgivaravgifter som 
belöper på ersättningen. Det synes förutsätta att företaget med F-skattsedel agerar enbart som en 
betalningsförmedlare vad gäller ersättningen till den personal som utfört arbetet. 

De två alternativen har dock olika rättsföljder. Ett solidariskt ansvar för utbetalaren aktuali-
seras endast om F-skattsedelsinnehavaren inte fullgör sin betalningsskyldighet. Om man i stället 
bortser från en F-skattsedel får utbetalaren av ersättningen ett direkt ansvar att verkställa skatte-
avdrag och betala arbetsgivaravgifter. I det senare fallet kan också skattetillägg uttas om oriktiga 
uppgifter lämnats.

Synsättet att man under vissa förutsättningar kan bortse från en uppdragstagares F-skattsedel kom 
till uttryck i några mål från länsrätter och kammarrätter under 1990-talet och början av 2000-talet. 
Frågan uppmärksammades också i den skatterättsliga litteraturen.51 Det har också gjorts gällande 

51 Se Baekkevold och Karlsson, SvSkT 2004 s. 283 ff.
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att när arbetsinkomster uppbärs av ett aktiebolag som ägs av den som utfört arbetet saknar det 
betydelse att bolaget har F-skattsedel, om ersättningen ska beskattas direkt hos den som utfört 
arbetet och inte hos hans bolag, eftersom det då är den fysiska personen som är rätt betalningsmot-
tagare.52 Med detta synsätt är det i så fall den fysiska personens skattsedel, och inte bolagets, som är 
avgörande för frågan om uppdragsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter och verkställa skatteavdrag. 

Mot denna bakgrund fanns det ett behov av att Regeringsrätten skulle avgöra ett mål som klargjorde 
rättsläget. Det var dock först under 2007 som frågan ställdes på sin spets i två mål, RÅ 2007 ref. 61 
I och II. 

I rättsfall I (mål nr 665—672-04) hade en person, Å.S., från april 1997 till och med oktober 1998 
varit anställd som underhållstekniker hos ett aktiebolag, Cejn. Å.S. slutade den 1 november sin 
anställning hos Cejn för att samma dag fortsätta arbeta för bolaget som konsult genom två kom-
manditbolag, först ACAB, och sedan Industriservice. Å.S. var inte delägare i kommanditbolagen. 
Hans syster var komplementär i ACAB. Å.S. hade av systern fått en generalfullmakt att företräda 
ACAB i alla förehavanden som bolaget kunde bli inblandat i och att teckna bolagets firma.  Ett 
samarbetsavtal tecknades mellan Cejn och kommanditbolaget ACAB. I avtalet angavs att ACAB 
tillhandahöll Å.S. som en ”oberoende underhållstekniker med sitt specialistkunnande inom 
området reparation och underhåll av maskiner”. Vidare gällde enligt avtalet att konstruktionsidéer 
som framtagits av Å.S. automatiskt skulle tillfalla Cejn och att Å.S. förband sig att inte driva med 
Cejn konkurrerande verksamhet. Genom avtalet reglerades också formerna för Å.S:s verksamhet 
hos Cejn. Där angavs bl.a. att Å.S. förband sig att arbeta hos Cejn fem arbetsdagar per vecka och 
att Å.S. skulle följa Cejns rutiner vad avsåg tidsredovisning. Cejns avtal med Industriservice var så 
gott som identiskt med avtalet med ACAB. I Industriservice var Å.S:s sambo komplementär. 

Efter revision i Cejn beslöt skattemyndigheten bl.a. att betrakta Å.S. som anställd hos Cejn. Cejn 
påfördes ytterligare arbetsgivaravgifter och vägrades avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig 
till ersättningarna till Å.S. samt medgavs avdrag för motsvarande belopp som lönekostnad vid 
inkomsttaxeringarna. Cejn påfördes också skattetillägg i de delar som avsåg arbetsgivaravgifter och 
mervärdesskatt.

Länsrätten avslog bolagets överklagande och kammarrätten instämde i länsrättens bedömning.

Regeringsrätten anförde bl.a. följande i sin dom.

”Den fråga som i första hand aktualiseras i målen är om det, trots de rättsverkningar som följer 
av ett innehav av en F-skattsedel, finns förutsättningar för att helt eller delvis åsidosätta avtalen 
mellan Cejn och kommanditbolagen och i stället anse att Å.S. är den egentlige mottagaren av de 
utbetalda beloppen.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Påförande av skatter och avgifter skall ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd oavsett 
den beteckning de åsatts (jfr t.ex. RÅ 2004 ref. 27 och RÅ 1998 ref. 19). För att ett avtal skall 
kunna frångås vid beskattningen skall det stå klart att det inte motsvarar vad parterna egentligen 
har kommit överens om. Skenavtal skall inte läggas till grund för beslut om skatter och avgifter.

I samarbetsavtalet mellan Cejn och ACAB beskrivs det tilltänkta uppdraget mellan bolagen endast 
på så sätt att Å.S. genom ACAB fungerar såsom oberoende underhållstekniker med sitt specialist-
kunnande inom området reparation och underhåll av maskiner. Det framgår således inte av avtalet 
vilka uppgifter som ingår i uppdraget utan det får i stället i praktiken anses tillkomma Cejn att 

52 Sindahl, SvSkT 1997 s. 369.
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specifikt ange vilka arbetsuppgifter Å.S. skall utföra. Av avtalet framgår vidare att Å.S. har för-
bundit sig att ej bedriva med Cejn konkurrerande verksamhet, att konstruktionsidéer som fram-
tagits av honom automatiskt tillfaller Cejn, att Å.S. förbinder sig att arbeta hos Cejn heltid fem 
arbetsdagar per vecka, att han därvid skall följa de rutiner som Cejn tillämpar för tidsredovis-
ning samt att han efter varje månad skall begära en utskrift av stämplade timmar som skall bifogas 
faktura. Det framgår inte av avtalet eller annan utredning i målet om de åtaganden som Å.S. enligt 
avtalet anges ha gjort gäller gentemot någon annan än Cejn. Vidare gäller enligt avtalet att resor 
och utbildning som behövs i tjänsten bekostas av Cejn. Samtliga nu nämnda villkor ger enligt 
Regeringsrättens uppfattning närmast vid handen att Å.S:s ställning gentemot Cejn har karaktär 
av anställning hos detta bolag.

Ersättningen mellan Cejn och ACAB anges i avtalet så att timkostnaden för åren 1998 och 1999 
uppgår till 164 kr per arbetad timme medan timkostnaden för arbete utöver normal arbetstid skall 
följa verkstadsavtalet. Någon ytterligare bestämmelse finns inte i avtalet beträffande ersättningen, 
bortsett från hur betalningen skall ske från Cejn. Vad gäller ersättningen för övertidsarbete är det 
dock tydligt att denna, eftersom den skall följa verkstadsavtalet, bestämts utan tillägg för arbets-
givaravgifter och andra liknande avgifter av kollektivavtalskaraktär samt att något vinstpåslag inte 
gjorts. I denna del framstår avtalet mellan bolagen som orealistiskt och utformat med den bakom-
liggande tanken att Å.S. egentligen är anställd i Cejn.

Vid en samlad bedömning finner Regeringsrätten att avtalet mellan Cejn och ACAB inte kan anses 
innebära att Å.S:s ställning i förhållande till Cejn har förändrats på något avgörande sätt jäm-
fört med vad som gällde före den 1 november 1998. Avtalet kan således inte ges den innebörden 
att Å.S. därefter skall anses verksam genom ACAB. I stället måste situationen bedömas så att Å.S:s 
anställning hos Cejn alltjämt bestod med i stort sett endast den förändringen att ersättningen för 
arbetet fortsättningsvis skulle betalas till ACAB. Någon ändring därvidlag inträdde inte när betal-
ningen från Cejn senare kom att överföras till Industriservice. Vid sådant förhållande saknar de 
av ACAB och Industriservice företedda F-skattsedlarna betydelse i den mening som avses i 5 kap. 
5 § skattebetalningslagen, 2 kap. 5 § socialavgiftslagen och 2 kap. 4 § första stycket 11 lagen om 
social avgifter jämförd med 3 kap. 2 a § andra stycket 1 lagen om allmän försäkring. Överklagandet 
skall därför avslås.”

Två regeringsråd var skiljaktiga och ansåg inte att det fanns skäl att frånkänna avtalen mellan Cejn 
och kommanditbolagen de rättsverkningar som följde av deras utformning.

I rättsfall II (mål 748–751-05) var det fråga om en person B.C., som tillsammans med sin make 
ägde ett aktiebolag, Crebi. Crebi, som innehade F-skattsedel, skulle bedriva konsult-, förvalt-
nings- och förmedlingsverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Crebi 
ingick ett konsultavtal med ett holdingbolag inom byggbranschen, PEAB AB, som innebar att 
Crebi ställde B.C. till förfogande som VD för ett av holdingbolaget nybildat dotterbolag, PEAB 
Mellersta AB, nedan PEAB. Arbetsuppgiften var att organisera, leda och driva det nya dotter-
bolaget samt medverka vid tillsättandet av ny VD. Avtalet var tidsbegränsat till att omfatta längst 
två år. I enlighet med avtalet utbetalade PEAB konsultarvoden till Crebi.

Underinstanserna ansåg att uppdraget som VD var av sådan personlig art att fråga var om ett 
anställningsförhållande och att ersättningen skulle beskattas som inkomst av tjänst hos B.C. 
PEAB påfördes därför arbetsgivaravgifter på konsultarvodena och vägrades avdrag för ingående 
mervärdes skatt. Det förhållandet att Crebi hade F-skattesedel ansågs sakna betydelse.

 RR betonade i sina domskäl att beskattning ska ske på grundval av rättshandlingars verkliga inne-
börd oavsett den beteckning de åsatts och att denna princip även kan tillämpas i frågor som rör 
vilka personer som är kontrahenter i ett visst förfarande. RR anförde vidare: 
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”Vid tillkomsten av F-skattereglerna var lagstiftaren medveten om att reglerna kunde komma att 
missbrukas, t.ex. genom att en F-skattesedelsinnehavare sköts in som mellanman mellan utbe-
talaren och betalningsmottagaren. De särskilda reglerna om anmälningsskyldighet i 40 a § upp-
bördslagen och om solidariskt ansvar för socialavgifterna i 16 § lagen om uppbörd av socialavgifter 
från arbetsgivare vid underlåten anmälan infördes just för att komma till rätta med möjlig heterna 
till missbruk genom ett mellanliggande bolag. Dessa regler inskränker enligt Regeringsrättens 
mening i väsentlig mån utrymmet för att med åsidosättande av föreliggande avtal och skattsedels-
innehav påföra uppdragsgivaren arbetsgivaravgifter på utbetalade belopp.

Omständigheterna i målen är enligt Regeringsrättens mening inte sådana att förutsättningar 
finns att påföra PEAB arbetsgivaravgifter på konsultarvodena och att vägra avdrag för ingående 
mervärdes skatt på beloppen. Den korrektion som lagstiftningen erbjuder i situationer av före-
varande slag är i stället det solidariska ansvar för arbetsgivaravgifter som kan uppkomma enligt 
reglerna i 16 § lagen om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare. Det förhållandet att B.C. av 
Crebi endast har erhållit bilförmån på vilken Crebi har betalat arbetsgivaravgifter och att någon 
ersättning för vilken PEAB skulle kunna bli solidariskt ansvarig därför inte finns föranleder inte 
annan bedömning. Vid denna utgång kan det i målen inte heller anses ha framkommit tillräckliga 
skäl för att vägra PEAB avdrag för ingående mervärdesskatt. Överklagandet skall således bifallas.”

En ledamot var skiljaktig och ansåg att det med hänsyn till den praxis som vuxit fram angående 
denna typ av uppdrag inte var Crebi som för egen räkning hade tagit emot ersättningen i den 
mening som avsågs i uppbördslagen, oavsett hur utbetalningen faktiskt hade verkställts. Mot denna 
bakgrund saknade Crebis innehav av F-skattsedel betydelse i målet.

3.3	 Bedömning	av	rättsfallens	räckvidd

I detta avsnitt ska bedömas vilka slutsatser som kan dras av rättsfallen RÅ 2003 ref. 91 och RÅ 
2007 ref. 61 I och II.

Vad först gäller 2003 års mål kan konstateras att Regeringsrätten markerat att det ska ställas höga 
krav för att bestämmelserna om anmälningsskyldighet ska tillämpas. Regeringsrätten tar vid 
bedöm ningen hänsyn till syftet med systemet med F-skatt och torde därmed avse att innehavet av 
en F-skattsedel i princip ska vara avgörande för skyldigheten att verkställa skatteavdrag för utbe-
tald ersättning och svara för betalning av socialavgifterna. En grundläggande förutsättning för 
anmälnings skyldighet är därför att det inte får råda någon tvekan om den rättsliga bedömningen. 
Det ska vara uppenbart att ett anställningsförhållande föreligger med utgångspunkt i vad en arbets-
givare i allmänhet kan bedöma. Dessutom ställs det krav på att de omständigheter som läggs till 
grund för den rättsliga bedömningen är fullt ut klarlagda, i synnerhet vad avser frågan om vad som 
varit känt för utbetalaren. Regeringsrätten erinrar också om att man vid bedömningen av frågan 
om anmälningsskyldighet föreligger inte ska ta någon hänsyn till om den som tar emot ersätt-
ningen fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter och avgifter. Som reglerna är utformade kan 
det tyckas självklart, men det förtjänar att påminna om.  

Regeringsrätten berörde, till skillnad från länsrätten och Riksskatteverket, inte frågan om lagen om 
privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft kunde vara tillämplig i det aktuella fallet. Till-
lämpningsområdet för bestämmelsen om anmälningsskyldighet begränsades avsevärt när 1993 
års lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde i kraft och det inte längre 
uppställdes några tidsgränser för uthyrningen. I de fall då den lagen är tillämplig är det nor-
mala att arbetstagaren under den tid uthyrningen pågår är att anse som anställd hos uthyrnings-
företaget. Det är svårt att dra någon klar gränslinje mellan personal som är inhyrd och anställda, 
eftersom det ofta är så att den inhyrda personalen arbetar på samma sätt som den anställda perso-
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nalen hos inhyraren.53 I undantagsfall kan visserligen förhållandena vara sådana att arbets tagaren 
under uthyrningstiden ska anses anställd hos beställaren.54 Men därifrån är steget långt till att 
anse att anställningsförhållandet är uppenbart och tillämpa bestämmelserna om anmälningsskyl-
dighet. I förarbetena har dessutom uttalats att om lagen om privat arbetsförmedling och uthyr-
ning av arbetskraft är tillämplig ska något solidariskt betalningsansvar inte utkrävas.55 Med hänsyn 
till uppenbarhetsrekvisitet torde det inte heller komma ifråga att ålägga utbetalaren anmälnings-
skyldighet i det fall då det är oklart om det är fråga om uthyrning av arbetskraft enligt denna lag-
stiftning.56 

Ett fall då reglerna om anmälningsskyldighet möjligen skulle kunna vara tillämplig är när en 
F-skattsedelsinnehavare formellt skjutits in som mellanman mellan en uppdragsgivare och den 
som ska arbeta för uppdragsgivarens räkning och det rör sig om en långvarig arbetsinsats av en och 
samma person.57 Om denna person varit anställd hos uppdragsgivaren och behåller samma arbets-
uppgifter som tidigare, trots att ett bolag trätt in som mellanman, ligger det naturligtvis närmare 
till hands att anse att anställningsförhållandet fortsatt.

Skatteverket lär ha beskrivit bestämmelserna om solidariskt betalningsansvar som närmast verk-
ningslösa.58 Det förhållandet att reglerna visat sig sakna sin preventiva effekt och mycket sällan blir 
tillämpliga i praktiken torde ha bidragit till att Skatteverket i många fall riktat in sin processföring 
på att i stället bortse från att det uppdragstagande bolaget haft F-skattsedel. 

Frågan är då hur 2007 års mål påverkat förutsättningarna för en rättstillämpning som innebär att 
man bortser från innehavet av F-skattsedel.

En jämförelse kan först göras med den rättspraxis som utvecklats när det gäller möjligheterna att 
med verkan vid inkomsttaxeringen bedriva verksamhet som bygger på personliga arbetsinsatser i 
bolagsform. Det har i dessa fall främst varit fråga om konsulter, författare, konstnärer och andra 
fria företagare som ”satt sig på aktier”. I de flesta fall har Regeringsrätten godtagit att ersättningen 
för arbetsprestationen beskattats i bolaget. I RÅ 1993 ref. 55 gjorde Regeringsrätten följande 
uttalande som sedan upprepats i några andra mål.

”I rättspraxis har, åtminstone såvitt avser s.k. fria yrken, hinder i princip inte ansetts föreligga att 
– med verkan även i beskattningshänseende – i aktiebolagsform driva verksamhet som i allt väsent-
ligt bygger på personliga arbetsinsatser (jfr RÅ 83 1:40). Föreligger omständigheter som visar att 
den verkliga innebörden är den att det är ägaren av aktiebolaget och inte aktiebolaget som bedriver 
verksamheten kan det emellertid bli aktuellt att bortse från aktiebolaget och påföra ägaren de 
inkomster som härrör från verksamheten i fråga (jfr t.ex. beträffande utövande konstnärer RÅ 
1969 ref. 19 och RÅ 1973 Fi 85, beträffande författare RÅ 1974 A 2068 och beträffande läkare 
som utövade företagsläkarvård RÅ 81 1:17).”

Det är alltså rättsförhållandets verkliga innebörd som är avgörande. En förutsättning för att accep-
tera bolagskonstruktionen skattemässigt är därför att uppdraget utförs under sådana former och 
omständigheter att bolaget civilrättsligt betraktas som uppdragstagare. Enligt avtal mellan bolaget 
och uppdragsgivaren ska bolaget ha ställt sin anställde ägare till uppdragsgivarens förfogande. For-
mellt bör fakturor och andra handlingar ha utställts i bolagets namn. Betalningen för arbetet ska 
ha gjorts direkt till bolaget. Som framgår av citatet ovan har Regeringsrätten i några fall underkänt 
bolagskonstruktionen. Ett exempel är RÅ 1969 ref. 19 där betalningen hade gått till den fysiska 

53 SOU 2008:76 s. 188 samt  Baekkevold och Karlsson, SvSkT 2004 s. 282 f.
54 Se Regeringsrättens uttalande i RÅ 2001 ref. 50 med hänvisning till Ds 1989:30 s. 106. Se också Iseskog, a.a. s. 23.
55 Prop. 1991/92:112 s. 182.
56 Se också Baekkevold och Karlsson SvSkT 2004 s. 283.
57 Se SOU 2008:76 s. 188.
58 Se SOU 2008:76 s. 189.
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personen som sedan tillfört sitt bolag medlen. Ett annat exempel är RÅ81 1:17 där Regeringsrätten 
ansåg att den fysiska personen åtagit sig ett personligt uppdrag och bolaget endast stått som mot-
tagare av ersättningen. 

En viktig omständighet vid bedömningen av om bolagskonstruktionen ska godtas i skattehän-
seende är om uppdraget varit av sådan karaktär att ersättningen ska hänföras till näringsverksamhet. 
Näringsverksamhetsbegreppet innefattar ett krav på självständighet. Om den verkliga innebörden av 
rättsförhållandet har varit att verksamheten i bolaget inte varit tillräckligt självständig i förhållande 
till uppdragsgivaren utan bedrivits av bolaget ägare som anställd hos upp drags givaren har man 
bortsett från att bolaget formellt anlitats för uppdraget. Frågan om självständighet har regelmässigt 
avgjorts på grundval av en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Därvid har även beaktats 
om det huvudsakliga syftet med att bedriva verksamheten i aktiebolagsform varit att uppnå 
förmåner vid beskattningen; se RÅ 2000 not. 189.59 

En speciell problematik gäller för uppdrag som styrelseledamot. Av RÅ 1993 ref. 55 och 104 
framgår att sådant uppdrag normalt är hänförligt till inkomst av tjänst på grund av uppdragets 
personliga natur. Endast i undantagsfall har uppdrag som styrelseledamot ansetts hänförligt till 
näringsverksamhet, utövat av det bolag som ställt styrelseledamoten till förfogande.60

Den grundläggande förutsättningen för att acceptera en bolagsbildning i skattehänseende, att ett 
avtal mellan uppdragsgivaren och det anlitade bolaget är civilrättsligt giltigt och att dess innehåll 
motsvarar vad parterna egentligen kommit överens om, gäller även i fråga om ansvaret för arbets-
givaravgifter och skatteavdrag när det anlitade bolaget har F-skattsedel. I det refererade rätts-
fallet RÅ 2007 ref. 61 I kom ju Regeringsrätten, efter en ingående analys av avtalsvillkoren, fram 
till att det var fråga om ett fortsatt anställningsförhållande och inte ett rättsförhållande mellan 
bolagen. Jämfört med tidigare hade de faktiska förhållandena endast förändrats ”på papperet”. 
Den anställde ansågs därför som den egentlige mottagaren av den utbetalda ersättningen, även om 
denna betalts till det bolag som slutit avtalet med uppdragsgivaren. Däremot har prövningen av 
om en uppdragstagare är tillräckligt självständig för att bedriva näringsverksamhet, mist mycket 
av sin betydelse på de områden där en F-skattsedel har rättsverkningar, d.v.s. i fråga om skyldig-
heten att göra skatteavdrag och att betala socialavgifter. Skälet är att Skatteverket genom att utfärda 
F-skattsedel har gjort bedömningen att innehavaren uppfyller kraven på att bedriva näringsverk-
samhet eller i vart fall att sådan verksamhet föreligger när verksamheten kommer i gång. Även om 
bedömningen är schabloniserad måste en uppdragsgivare kunna lita på att den uppdragstagare som 
åberopar en F-skattsedel bedriver näringsverksamhet. Om det är uppenbart att detta inte stämmer 
utan att den person som utfört arbetet är att anse som anställd hos uppdragsgivaren finns regler 
om att anmäla detta förhållande till Skatteverket. 

Såsom Regeringsrätten anfört inskränker de regler som lagstiftaren anvisat om anmälnings-
skyldighet och solidariskt betalningsansvar för att komma till rätta med missbruk i väsentlig mån 
utrymmet för att med bortseende från föreliggande avtal och skattsedelsinnehav påföra uppdrags-
givaren arbetsgivaravgifter på utbetalda belopp.

Skatteverket har också dragit slutsatsen att domarna begränsar verkets möjlighet att vid beslut om 
arbetsgivaravgifter bortse från civilrättsliga avtal där uppdragstagaren haft F-skattsedel.61 Skatte-
verket anförde i skrivelsen följande om när man kan bortse från en F-skattsedel.

59 Se härtill Carlsson m.fl., a.a. s. 3:50 ff.
60 Se Nyquist, SN 1995 s. 189 ff för en kommentar av dessa mål. Enligt Skatteverket har denna praxis fått mindre 
betydelse efter den justering av näringsinkomstbegreppet som gjordes i 13 kap. 1 § IL hösten 2008 (se ovan avsnitt 2.6.3); 
se Skatteverkets ställningstagande 11 december 2008, dnr 131 751308-08/111, och s.k. stödsvar 5 februari 2010.
61 Se SKV:s skrivelse 2007-10-04 (Dnr 131 609380-07/111), Ny rättspraxis i fråga om F-skattsedelns rättsverkningar. 
Se också Skatteverkets handledning för skattebetalning 2008 s. 490.
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”Det kan i princip endast göras när Skatteverket kan visa att det är fråga om skenavtal, dvs. att 
avtalet inte motsvarar vad parterna egentligen kommit överens om. Enligt allmänna rättsprinciper 
ska i sådana fall avtalens verkliga innebörd läggas till grund för beskattningen. Ett exempel är att 
ett redan ingånget anställningsavtal med en person formellt skrivs om med ett bolag med F-skatt 
som uppdragstagare/avtalspart trots att anställningen är avsedd att fortsätta som tidigare. Skatte-
verket har bevisbördan för att hävda att skenavtal föreligger, och det räcker då inte att det är fråga 
om tjänsteinkomst för den som utfört arbetet och/eller att skatteundandragande skett. För att 
kunna göra gällande att skenavtal föreligger krävs att båda parter kan hävdas vara medvetna om 
att avtalet inte motsvarar vad som överenskommits. RR har i det s.k. teknikerfallet hänvisat till 
ett flertal olika omständigheter som sammantaget bedömts innebära att förhållandet i fråga var en 
fortsatt anställning och inte ett avtal mellan två bolag.”

Det finns anledning att instämma i denna bedömning. I det följande avsnittet ska jag behandla de 
bevisfrågor som aktualiseras när Skatteverket anser att innehavet av F-skattsedel inte ska tillmätas 
någon rättslig betydelse. Framför allt inriktas framställningen på vad som gäller om det i en skatte-
process påstås att ett skenavtal föreligger och att de fakturor som utfärdats inte avser utfört arbete 
utan att arbetet har utförts av personal som uppdragsgivarens själv anlitat. Vad som sägs har i till-
lämpliga delar betydelse även när Skatteverket i ett taxeringsärende överväger att åsidosätta en 
F-skattsedel. 
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4	 Bevisfrågor

4.1	 Utgångspunkter

Ett skenavtal är ett avtal som parterna i fullt samförstånd ingår med avsikt att det aldrig ska 
genomföras. Skenavtalet saknar alltså rättsligt innehåll. Syftet med avtalet är istället att vilseleda 
någon, t.ex. en borgenär, eller – i skattesammanhang – Skatteverket. Skenavtalet är ogiltigt i för-
hållandet mellan parterna. Med utgångspunkt i det civilrättsliga synsättet har Regeringsrätten 
ansett att man helt kan bortse från skenavtal vid beskattningen.62 

Problemet är dock hur den fiskala sidan ska kunna visa att ett skenavtal föreligger. Parterna är ju 
inte intresserade av att upplysa om det verkliga förhållandet. Den fiskala sidan får i sin bevisföring 
inrikta sig på de yttre omständigheterna och visa att dessa ger tillräckligt underlag för att man ska 
kunna sluta sig till att parternas intentioner varit en annan än vad den yttre formen antyder. En 
situation där Skatteverket kan ha framgång med ett påstående om att det avtal parterna hänvisar 
till inte speglar de verkliga förhållandena är framför allt när de faktiska förhållandena är så gott 
som oförändrade jämfört med vad som gällde innan avtalstillfället. Så var situationen i tekniker-
fallet (RÅ 2007 ref. 61 I) och så är ofta fallet när skenavtal i andra sammanhang ansetts föreligga 
skatterättsligt. Ett exempel är köp och återköp inom kort tid för att uppnå någon viss skatte-
förmån.

När en F-skattsedel används som täckmantel för att kunna betala svarta löner eller för att ägarna 
till ett företag utan beskattning ska kunna ta ut medel från företaget för egen räkning är förhållan-
dena annorlunda än i 2007 års referatmål. Transaktionerna är ofta komplicerade och svårutredda 
med en rad företag inblandade.63 Ett tillvägagångssätt kan vara att ett företag som innehar F-skatt-
sedel ställer ut fakturor till ett bolag utan att de grundar sig på något utfört arbete. Den betalning 
som utställaren av fakturorna uppbär återbetalas till största delen till bolaget, vilket ger möjlighet för 
dess ägare att tillgodogöra sig obeskattade medel från bolaget eller att avlöna svart arbetskraft som 
bolaget självt anlitat för att utföra arbetet. Arbetskraften kan också ha förmedlats av F-skattsedels-
innehavaren. Denne kan ha rekryterat personalen från ett annat företag eller så kan det vara fråga 
om personer som inte har anställning någon annanstans. Avsikten i de berörda fallen är att fakturan 
som förmedlingsföretaget skickar till uppdragsgivaren ska täcka upp de svarta löner som utbetalas av 
uppdragsgivaren. Alla inblandade parter handlar i samförstånd och är medvetna om att föreskrivna 
skatter och avgifter aldrig ska betalas för de personer som utfört arbetet. Detta avspeglar sig bl.a. i 
storleken på de ersättningar som utbetalas mellan företagen och till arbetstagarna. 

I de fall då det är klarlagt att parterna handlat i samråd och att de fakturor som utfärdas inte avser 
utfört arbete faller naturligtvis F-skattsedelns rättsliga verkningar. Fakturorna saknar i dessa fall 
verklighetsunderlag och syftet med transaktionen är enbart att ge sken av att företaget tillhanda-
håller arbetskraft. 

Det kan emellertid förekomma skattebortfall även när ett företag, utan avsikt att medverka till 
någon form av skatteundandragande, anlitar ett annat företag med F-skattsedel för att få ett visst 
arbete utfört. Uppdragstagaren kan antingen utföra arbetet med egen personal eller rekrytera den 

62 Se härtill LLMS, Inkomstskatt, 2009 s. 689 f. Se också Bergström, Skatter och civilrätt, 1978 s. 98 ff. om skenrätts-
handlingar i skatterätten.
63 I detta sammanhang kommer endast de mer renodlade typfallen att behandlas. För en närmare redovisning av olika 
typer av transaktioner hänvisas till RSV:s Rapport 2001:9, Del I s. 5 ff. Se också Skatteverkets slutrapport Uthyrning av 
arbetskraft ”Svartjobbsgranskningen” 2006-2008, s. 10 ff.
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från ett annat företag. En ytterligare möjlighet är att uppdragstagaren i sin tur anlitar en under-
entreprenör med egen personal för att utföra det beställda arbetet. Uppdragstagaren, eller i före-
kommande fall den av uppdragstagaren anlitade underentreprenören, underlåter sedan att betala 
föreskrivna skatter och avgifter för den personal som utfört arbetet. Den avgörande skillnaden mot 
de förfaranden som beskrevs ovan är att i de nu berörda fallen är det verkliga rättshandlingar som 
ingåtts. Uppdragsgivaren har ett civilrättsligt giltigt avtalsförhållande med uppdragstagaren om 
att få ett visst arbete utfört. Det förhållandet att uppdragstagaren betalar svarta löner till sin per-
sonal kan inte uppdragsgivaren lastas för. Ansvaret för att kontrollera att uppdragstagaren redovisar 
skatter och avgifter får inte skjutas över till uppdragsgivaren. Det är, som tidigare utvecklats, själva 
grundtanken i F-skattesystemet att uppdragsgivaren ska kunna förlita sig på rättsverkningarna av 
uppdragstagarens F-skattsedel. Om uppdragstagaren inte fullgör sina legala skyldigheter i fråga om 
skatter och avgifter får åtgärder riktas mot det företaget. Om uppdragstagaren i sin tur har anlitat 
en underentreprenör för att utföra arbetet beror det på deras avtalsförhållande och på vilken skatt-
sedel som underentreprenören har, vem av dem som ska svara för socialavgifter och källskatt för 
personalen. 

Problemet är att det i praktiken inte är ovanligt att de faktiska förhållandena inte är klarlagda utan 
att det endast finns mer eller mindre väl underbyggda misstankar om att parterna handlat i samför-
stånd och utnyttjat F-skattsedeln för att vilseleda Skatteverket när skyldigheten att betala skatt och 
avgifter inte fullgjorts. För att inte orsaka rättsosäkerhet och rättsförluster för den dominerande 
seriösa företagsverksamheten är det viktigt att man inte lättar på bevisprövningen för att komma 
till rätta med det missbruk av F-skattsedlar som i viss utsträckning förekommer. I det följande ska 
synpunkter ges på vilka principer som bör ligga till grund för bevisprövningen då Skatteverket i 
sådana situationer som berörts ovan i en skatteprocess påstår att innehavet av F-skattsedel inte ska 
ha rättsverkningar och yrkar att domstolen ska ålägga uppdragsgivaren ett skattemässigt arbets-
givaransvar. Även om framställningen är inriktad på förhållandena i domstolsprocessen bör, som 
framhållits tidigare, synpunkterna i tillämpliga delar kunna appliceras även på bevisprövningen i 
ett taxeringsärende hos Skatteverket.

Enligt 8 § förvaltningsprocesslagen ska domstolen se till att målet blir så utrett som dess beskaf-
fenhet kräver. Rättens initiativ begränsas emellertid ofta till att i förekommande fall ge en enskild 
part besked om att utredningen är bristfällig och att den behöver kompletteras. När det gäller de 
faktiska omständigheterna i målet ankommer det i praktiken på parterna att själva skaffa fram utred-
ningen.64 Det är därför väsentligt att klargöra vem av parterna som har bevisbördan för de rättsliga 
omständigheterna i målet och vilken styrka bevisningen måste ha för att talan ska kunna bifallas. 
I sammanhanget finns anledning att erinra om bestämmelsen i 4 § andra stycket förvaltnings-
process lagen där det framgår att sökanden eller klaganden bör uppge de bevis som han vill åberopa 
och vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Motsvarande bestämmelser finns i rättegångsbal-
ken.65 Även om bevisuppgift främst har betydelse inför huvudförhandling i dispositiva tvistemål, är 
det en fördel att principen iakttas också i skatteprocessen, eftersom det underlättar en strukturerad 
bevisprövning och ger information till motparten om behovet av eventuell motbevisning.66 

64 Se närmare om utredningsskyldigheten, Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m., en kommentar på Internet, 
kommentaren till 8 § förvaltningsprocesslagen.
65 Se 42 kap. 2 § (tvistemål) och 45 kap. 10 § (brottmål).
66 Jfr Wennergren, a.a., kommentaren till 4 § förvaltningsprocesslagen.
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4.2	 Vad	ska	bevisas	och	vem	har	bevisbördan?

Det är naturligtvis den materiella lagstiftningen som styr vad bevisningen ska inriktas på. Det som 
ytterst ska bevisas i målet är förekomsten av ett eller flera rättsfakta, d.v.s. den rättsliga grunden för 
den rättsföljd som yrkas. Lagregleringen angående skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter och 
göra skatteavdrag har redovisats i avsnitt 2 och ska inte upprepas här. 

De faktiska förhållanden eller det händelseförlopp som ska bevisas brukar inom processrätten 
kallas bevistema. Till stöd för bevistemat åberopas ett eller flera bevisfakta. Som huvudregel är det 
endast för det slutliga bevistemat, d.v.s. rättsfakta i målet, som man kan ställa upp bevisbörde-
regler och beviskrav, inte för enskilda bevisfakta.67 Värdet av ett bevisfaktum avgörs i stället genom 
rättens bevisvärdering. När det är fråga om vissa dominanta bevisfakta synes de i vissa situationer 
kunna behandlas som likställda med rättsfakta och bli föremål för separata bevisbörderegler och 
beviskrav. Högsta domstolen förefaller i några dispositiva tvistemål, som gällt invändningar om att 
skriftliga fordringsbevis varit falska, ha behandlat bevisfrågan på detta sätt. En förklaring kan vara 
att dessa slags frågeställningar är lämpliga att skiljas ut och bevismässigt prövas särskilt.68 

Om uppdragsgivaren utgett ersättning enligt fakturor för utfört arbete till en uppdragstagare som 
innehar F-skattsedel finns det, som utvecklats i avsnitt 3, en klar presumtion för att F-skattsedeln 
ska ges rättsverkningar. För att bryta denna presumtionsverkan ska Skatteverket visa att det arbete 
som fakturorna avser inte har utförts av personal tillhörande uppdragstagaren utan av personal för 
vilken uppdragsgivaren har arbetsgivaransvar enligt reglerna i SBL och SAL. Med andra ord ska 
Skatteverket visa att avtalet om att uppdragstagaren ska utföra ett visst arbete mot ersättning inte 
motsvarar vad parterna egentligen kommit överens om utan har ingåtts i syfte att dölja att det är 
uppdragsgivaren som, direkt eller indirekt, anlitat och betalt ersättning till de arbetstagare som 
utfört arbetet. I sådana fall kan avtalet betecknas som ett skenavtal. Det kan vara antingen skriftligt 
eller, vilket inte är ovanligt, muntligt. Skenavtalet manifesteras genom utfärdande av fakturor som 
saknar verklighetsunderlag, s.k. osanna fakturor. 

Det är alltså Skatteverket som har bevisbördan om verket gör gällande att parternas avtal är ett 
skenavtal. Det får anses gälla inte bara på de områden där F-skattsedeln har rättsverkningar, d.v.s. 
beträffande skatteavdrag och socialavgifter, utan också i fråga om inkomstskatt och mervärdesskatt. 
Normalt ligger visserligen bevisbördan på den som yrkar avdrag för en utgift. Avdragsrätten för 
utgifterna och för ingående mervärdesskatt enligt fakturan är dock direkt beroende av hur avtalet 
mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren bedöms och får anses ha underordnad betydelse för 
bevisbördans placering i detta sammanhang. Om ett skenavtal visas föreligga medges inte avdrag 
för ingående mervärdesskatt och vid inkomstbeskattningen medges inte avdrag för utgifterna för 
uppdraget utan istället för lön som anses ha utbetalts till personalen samt för arbetsgivaravgifter 
beräknade på löneunderlaget. 69

Om det är ostridigt att det aktuella arbetet har utförts innefattar ett påstående om att avtalet 
mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren är ett skenavtal att betalningen till personalen skett 
med hjälp av medel som tagits ut ur företaget under förespegling att medlen varit avsedda för 
betalning av fakturor till uppdragstagaren. Förutsatt att betalning enligt fakturorna har skett görs 

67 Fitger, Rättsgångsbalken, Internetversionen, kommentaren till 35 kap. 1 § rättegångsbalken.
68 Se Westberg, Fesktskrift till Per Henrik Lindblom, 2004 s. 736 ff. och Fitger, a.a., kommentaren till 35 kap. 
1 § rättegångsbalken.
69 Som tidigare nämnts behandlas inte konsekvenserna av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom 
byggsektorn i denna framställning.
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det i regel gällande att betalningsmottagaren, i vart fall delvis, återbetalt pengarna till uppdrags-
givaren. Återbetalningen är därmed ett bevisfaktum både för att ett skenavtal föreligger och för att 
det är uppdragsgivaren som avlönat personalen. Om återbetalning behöver bevisas för att sken-
avtal ska anses föreligga beror på bevisningens styrka i övrigt, inklusive de invändningar om de 
faktiska förhållandena som kan göras från uppdragsgivarens sida. Till bilden hör att det enligt 
rättspraxis gäller som en allmän regel att en huvudaktieägare i ett fåmansföretag beskattas person-
ligen för medel som obehörigen uteslutits från bokföringen hos bolaget, antingen som lön eller 
som utdelning, förutsatt att medlen inte använts för att bestrida kostnader för bolaget. Det bygger 
på antagandet att undanhållna medel stått till huvudaktieägarens förfogande; se RÅ80 1:56. När 
oredo visade inkomster visats föreligga åvilar det den som påstår att inkomsterna använts till i verk-
samheten avdragsgilla kostnader att göra denna uppgift sannolik; se RÅ 2006 ref. 82. Denna praxis 
har främst betydelse när det görs gällande att uppdragsgivarens företrädare har behållit en del av de 
från företaget undanhållna medlen för egen räkning, men kan också ge viss vägledning vid rätts-
tillämpningen när Skatteverket påstår att uppdragsgivaren tagit ut medel ur företaget genom ett 
skenarrangemang för att kunna avlöna personal ”svart”.

I 1980 års mål gjordes undantag från principen att huvudaktieägaren i ett fåmansföretag kan 
beskattas för undanhållna medel, eftersom det var sannolikt att medlen utan huvudaktieägarens 
vetskap frånhänts bolagets rådighet. En reservation måste därför göras för det fall att uppdrags-
givaren är ett företag där ägarna överlåtit ansvaret för rekrytering av och betalning till tillfäl-
ligt anlitad personal till andra befattningshavare i företaget. I sådana fall kan det förekomma att 
medel uttagits ur företaget utan huvudaktieägarens vetskap. För att undgå beskattning för egen 
del ankommer det då på huvudaktieägaren att göra denna invändning sannolik. 

Som berörts i avsnitt 4.1 kan ett alternativt händelseförlopp vara att företaget med F-skattsedel 
skjutits in mellan uppdragsgivaren och den verkliga uppdragstagaren som tillhandahåller personal 
som avlönas svart. En förutsättning för att det i detta fall ska vara fråga om ett skenavtal mellan 
uppdragsgivaren och företaget med F-skattsedel är att det är ett medvetet arrangemang från båda 
parters sida och att inte uppdragstagaren självständigt anlitat en underentreprenör för att utföra 
arbetet. Även om det visar sig vara ett skenavtal mellan uppdragsgivaren och företaget med F-skatt-
sedel är det inte säkert att uppdragsgivaren har skattemässigt arbetsgivaransvar för personalen. Det 
kan nämligen inte uteslutas att det är fråga om inhyrd personal från underentreprenören. Om 
underentreprenören saknar F-skattsedel ska uppdragsgivaren visserligen göra skatteavdrag på utbe-
tald ersättning till företaget, men inte betala några arbetsgivaravgifter. I ett läge där Skatteverket 
visat att avtalet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren är ett skenavtal och uppdragsgivaren 
invänder att någon annan, d.v.s. underentreprenören, anlitats för att utföra det aktuella arbetet, 
ankommer det på uppdragsgivaren att göra denna invändning sannolik; jfr de nyssnämnda rätts-
fallen RÅ 80 1:56 och RÅ 2006 ref. 82. I och med att uppdragsgivarens förklaring i ett tidigare 
skede varit att betalning för utfört arbete skett till uppdragstagaren enligt utfärdade fakturor torde 
det, när denna förklaring visar sig inte stämma, vara svårt att övertyga om en helt annan förklaring 
till hur arbetstagarna avlönats.

Oavsett vilket av de diskuterade fallen som är aktuellt är det en central bevisfråga huruvida avtalet 
om att uppdragstagaren mot ersättning ska utföra ett visst arbete åt uppdragsgivaren utgör ett 
skenavtal. Om Skatteverket inte kan visa att avtalet är ett skenavtal, utan den ersättning som 
betalts enligt avtalet får anses utgöra ersättning för arbete som utförts av uppdragstagarens per-
sonal, är saken klar. Uppdragsgivaren kan inte åläggas något arbetsgivaransvar enligt SBL eller 
SAL. Kan Skatteverket å andra sidan visa att det är ett skenavtal ligger det i allmänhet i händelse-
förloppet att uppdragsgivaren kan åläggas ett skattemässigt arbetsgivaransvar. Frågan om avtalet 
mellan parterna är ett skenavtal är därmed enligt min bedömning en sådan central bevisfråga som 
är lämplig att skilja ut och bevismässigt pröva särskilt. 
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Utgångspunkten för den följande diskussionen om beviskrav är att uppdragsgivaren påstår att ett 
avtal ingåtts om att uppdragstagaren ska utföra ett bestämt arbete med egen personal för uppdrags-
givarens räkning. Arbetet har utförts och betalning har skett mot faktura. Betalningsmottagaren 
har F-skattsedel.

4.3	 Beviskrav

Det beviskrav, d.v.s. den styrka med vilken bevisbördan ska fullgöras, brukar, när det gäller den 
ordinarie taxeringen, som huvudregel anges till ”sannolikt”; se t.ex. RR:s uttalanden i RÅ 2001 
ref. 22. När det gäller eftertaxering och skattetillägg ligger beviskraven högre; se t.ex. RÅ 2002 
ref. 31. I fråga om skattetillägg anges i 5 kap. 1 § andra stycket taxeringslagen att en uppgift är 
oriktig om det ”klart framgår” att den är felaktig eller att den skattskyldige utelämnat en uppgift 
för taxeringen som han varit skyldig att lämna.70 Bestämmelsen fick denna lydelse år 2003, men 
var inte avsedd att ändra det dittills gällande rättsläget utan endast att konkretisera och klargöra 
uttrycket oriktig uppgift.71 Beviskravet för eftertaxering och skattetillägg torde ligga någonstans 
mellan ”sanno likt” och vad som krävs i brottmål, d.v.s. att det ska vara ”ställt utom rimligt tvivel” 
att den åtalade är skyldig. Riksskatteverket har angett kravet till ”mycket sannolikt”.72 Andra sätt 
att uttrycka samma sak är att den aktuella omständigheten ska vara ”visad/styrkt” eller att det ska 
föreligga ”klar och övertygande bevisning”.73 

Det är naturligtvis svårt att precisera någon procentsats för vad som avses med dessa uttryck. 
Som tumregel har dock nämnts att det ska finnas en sannolikhet på 75 procent vid den ordinarie 
taxeringen och att nivån ligger ungefär tio procent högre vid eftertaxering och vid prövning av om 
skattetillägg ska uttas. 74 

Kraven på bevisningens styrka kan variera mellan olika måltyper beroende på konsekvenserna av 
en materiellt felaktig dom, bevissvårigheter, partsautonomi och andra generella avvägningar mellan 
effektivitet och rättssäkerhet.75 När det gäller beviskraven för skenavtal i de fall betalningsmot-
tagaren har F-skattsedel finns det enligt min mening skäl att inte bara vid eftertaxering och skatte-
tillägg utan också vid den ordinarie taxeringen lägga nivån högre än vad som normalt fordras vid 
den ordinarie taxeringen. Skälen är följande.  

För det första är grundtanken med F-skattesystemet att en uppdragsgivare ska kunna lita på en 
F-skattsedel. Lagstiftaren, som förutsett att en F-skattsedel kan komma att missbrukas, har infört 
särskilda regler för att komma till rätta med missbruket. Som tidigare utvecklats är reglerna kon-
struerade så att de omfattar fall då den som utfört arbetet uppenbarligen är att betrakta som 
anställd hos uppdragsgivaren. Reglerna om solidariskt betalningsansvar är avsedda att omfatta de 
arbetsgivaravgifter för personalen som hänför sig den utbetalda ersättningen till innehavaren av 
F-skattsedeln. För att tillämpa dessa regler uppställs i rättspraxis höga beviskrav. Det bör inte gälla 
lägre beviskrav om man i stället för att tillämpa de regler som är avsedda för att motverka missbruk 
väljer en annan väg för att angripa samma missbruk. För att bryta den presumtionsverkan som 
Skatteverket skapat genom tilldelning av F-skattsedeln och därmed bortse från rättsverkningarna 

70 Definitionen på oriktig uppgift tillämpas också vid eftertaxering; se 4 kap. 16 § andra stycket taxeringslagen.
71 Se prop. 2002/03:106 s. 120.
72 RSV:s Handledning för taxeringsprocess, 1989 s. 121 f. Se också diskussionen om beviskravet i prop. 2002/03:106 
s. 119 f.
73 Se Almgren och Leidhammar, Skatteförfarande. En kommentar på Internet, kommentaren till 5 kap. 1 § taxerings-
lagen. Se också Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, Bevisprövning i förvaltningsmål, Bevis 7, 2003 s. 103.
74 Se härtill Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, a.a. 2003 s. 100 ff. 
75 Se Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, a.a. 2003 s. 90.
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av denna, bör den bevisning som Skatteverket lägger fram på ett övertygande sätt utvisa att vad 
parterna genomfört är något annat än vad som följer av upprättade avtal. En annan ordning skulle 
motverka de syften som ligger bakom F-skattereformen. 

Det andra skälet har att göra med beviskraven sedda i ljuset av vad som gäller vid skattetillägg och 
i skattebrottsmål. Beviskravet i brottsmålsprocessen är avsevärt högre än i taxeringsprocessen. Som 
nyss nämndes brukar man tala om att det ska vara ”ställt utom rimligt tvivel” att den åtalade begått 
gärningen. Angett i procenttal nämns ibland nivån 95 procent av fullständig säkerhet. För att ett 
åtal om skattebrott enligt skattebrottslagen ska bifallas måste åklagaren inte bara styrka den objek-
tiva sidan av brottet utan också visa att den åtalade haft uppsåt till den brottsliga gärningen. Ett 
skenavtal som åberopas vid skatteförfarandet innefattar en oriktig uppgift och kan leda till skatte-
tillägg. När Skatteverket gör gällande att en skattskyldig lämnat en oriktig uppgift behöver verket 
visserligen inte visa att det finns subjektiva moment för att den skattskyldiges under låtenhet 
ska kunna medföra att skattetillägg påförs.76 Men för att ett skenavtal ska föreligga förutsätts att 
båda parter varit medvetna om att det saknar rättslig grund. Det finns alltså i ett sådant fall inget 
utrymme för att uppdragsgivaren av misstag, okunskap eller slarv ingått ett sådant avtal.77 Det 
innebär att ett påstående om skenavtal indirekt också är ett påstående om att uppdragsgivaren 
med uppsåt begått en brottslig gärning som kan leda till åtal enligt skattebrottslagen. Dessutom 
kan  flera ekonomiska konsekvenser drabba både företaget och dess företrädare. Det har redan 
nämnts att företaget kan påföras skattetillägg. Dessutom kan företrädaren för företaget bli solida-
riskt betalningsansvarig enligt 12 kap. 6 § SBL för skatt och arbetsgivaravgifter som företaget inte 
betalt. Om ersättningen anses utbetald direkt till personalen, medges företaget inte heller avdrag 
för mervärdes skatt på fakturan. Ett påstående om att ett avtal mellan parterna i ett uppdragsför-
hållande är ett skenavtal är alltså en allvarlig brottsanklagelse som dessutom kan leda till betydande 
ekonomiska konsekvenser.  

Av rättssäkerhetsskäl bör därför fordras att det finns starkare bevisning än vad som i allmänhet 
gäller vid den ordinarie taxeringen. Att jämställa beviskraven med vad som normalt gäller i 
brottmål skulle dock sträcka sig för långt i och med att det skulle verka hämmande på effektivi-
teten i beskattningen. Den klassiska intresseavvägningen mellan rättssäkerhet och effektivitet bör 
göras även på detta område. Hänsyn bör tas till de utredningssvårigheter som Skatteverket ofta har 
när parter i samråd försöker dölja handel med svart arbetskraft och till att skatteprocessen, med 
bl.a. dess inslag av masshantering och där muntliga förhandlingar endast kompletterar det skrift-
liga förfarandet, skiljer sig från brottmålsprocessen. Men det förefaller inte orimligt att beviskravet 
i vart fall läggs på samma nivå som tillämpas vid skattetillägg och eftertaxering samt i en sum-
marisk straffprocess vid exempelvis ett strafföreläggande, d.v.s. att det fordras att det är ”mycket 
sanno likt” att fakturan är osann eller med andra ord att det föreligger klar och övertygande bevis-
ning” för att bifalla talan.78 

Det anförda resonemanget har byggt på att förekomsten av ett skenavtal är ett sådant bevistema 
som kan ges ett särskilt beviskrav. I vart fall bör det synsättet kunna tillämpas i en ”normal” situ-
ation. I mer komplicerade fall, där det finns andra betydande oklarheter vad gäller förhållandet 
mellan parterna, hur verksamheten utförts eller betalningen skett, kan bevisningen behöva kom-
pletteras med fler grunder för att de rättsföljder som är kopplade till ett skattemässigt arbetsgivar-
ansvar ska inträda. Ett exempel är att innehavaren av F-skattsedeln endast förmedlat personal via 
andra företag och att det finns oklarheter om de närmare omständigheterna kring detta. Ett alter-

76 Vid skattetillägg kan dock hänsyn i viss mån tas till subjektiva rekvisit genom bestämmelserna om befrielse från 
skattetillägg i 5 kap. 14 § taxeringslagen (1990:324).
77 Se Simon Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, 2005 s. 155.
78 Se Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, a.a. 2003 s. 103 om beviskravet vid skattetillägg och vid en summarisk 
straffprocess.
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nativ är då att anse att en eventuell förekomst av ett skenavtal mellan uppdragsgivaren och före-
taget med F-skattsedel utgör ett av flera bevisfakta som åberopas till stöd för talan. I så fall kan 
visserligen inte högre beviskrav ställas på skenavtal i sig men däremot bör högre krav ställas på 
bevisningens sammanlagda innehåll för att bryta den presumtionsverkan som F-skattsedeln har. 
Resultatet bör bli detsamma.  

4.4	 Bevisvärdering

När det sedan gäller för domstolen att bedöma om utredningen i målet är tillräcklig och om den 
part som har bevisbördan fullgjort denna och nått upp till uppställda beviskrav kan först konsta-
teras att fri bevisprövning gäller inte bara i processen vid allmän domstol utan tillämpas analogt 
också i förvaltningsprocessen.79 Som framgår i 35 kap. 1 § rättegångsbalken ska domstolen ”efter 
samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra vad som är bevisat”. Alla former av bevis-
medel får användas och varje omständighet ska beaktas. Därmed är naturligtvis inte sagt att alla 
omständigheter väger lika tungt. Domstolen måste värdera bevisningen. Av den fria bevispröv-
ningen följer att det inte finns någon föreskriven metod som ska användas vid bevisvärderingen. 
Däremot finns det en omfattande teoribildning om hur bevisvärderingen bör utföras, främst med 
inriktning på tvistemål och brottmål.80 Det är ofrånkomligt att bevisvärderingen innehåller sub-
jektiva inslag, men för att i största möjliga utsträckning eliminera dessa är det viktigt att dom-
stolen strukturerar bevisningen och använder en objektiv godtagbar metodik för sin bedömning. 
Det innefattar bl.a. att den bevisning som förekommer i det enskilda fallet värderas mot en refe-
rensram, grundad på allmänna erfarenhetsgrundsatser. En utgångspunkt är också att varje bevis 
ska värderas för sig och inte grundas på ett helhetsintryck av det föreliggande materialet. 81 Diesen 
har ställt upp ett antal generella riktlinjer för den fria bevisprövningen som är väl värda att notera. 
Bland annat framhåller han följande.82

”En bevisvärdering ska inte inledas med en vägning av bevisen för och emot det slutliga temat. För 
att resultatet ska bli korrekt måste man börja med delarna. Varje enskilt bevis (vittnesmål, skriftligt 
bevis etc.) ska bedömas för sig och erhålla sitt bevisvärde innan man gör en bedömning av bevisen 
för och emot varje deltema (rekvisit eller moment). Först när det olika delarnas styrka är bestämd 
kan man övergå till den slutliga vägningen mot beviskraven.” 

Diesen framhåller i det sammanhanget att man noga måste skilja mellan direkta bevis och indi-
rekta, mellan bevisfakta och indicier. Om så inte sker är det en risk att indicierna får alltför stor 
inverkan på resultatet. Förutsättningen för att uppfylla ett deltema vid bevisningen enbart med 
hjälp av indicier är att dessa är så många och starka att de bildar en bevisstruktur som tycks ute-
sluta möjligheten av alternativa förklaringar.

Enligt 30 § förvaltningsprocesslagen ska det av beslutet framgå de skäl som bestämt utgången. 
Enligt 30 kap. 5 § 5 rättegångsbalken ska domskälen innehålla en uppgift om vad som är bevisat 
i målet. Denna bestämmelse är inte direkt tillämplig i förvaltningsprocessen, men givetvis bör det 
framgå av domen vad som är bevisat i målet när bevisfrågan är central för målets avgörande.83 Att 
bevisprövningen redovisas öppet i domskälen är en fråga om kvalitetssäkring som är viktig för alla 

79 Se Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995 s. 40 ff.
80 För en översiktlig redogörelse för olika modeller för bevisvärdering och hur de kan utnyttjas i förvaltningsmål; se 
Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, a.a. 2003 s 118 ff. Se också Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, 1995 s. 120 ff. för 
en diskussion om hur olika metoder för bevisvärdering kan föras in och tillämpas i skattemål. 
81 Se Diesen, Utevarohandläggning och bevisprövning i brottmål, 1993 s. 431.
82 Diesen och Lagerqvist Veloz Roca, a.a. 2003 s. 117. 
83 Se Wennergren, a.a., kommentaren till 30 § förvaltningsprocesslagen.
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inblandade parter. För domstolen tjänar det som en kontroll att bevisvärderingen hänger ihop och 
kan försvaras. Det ger underlag för parterna att bedöma om bevisprövningen skett med tillräcklig 
omsorg och det underlättar givetvis deras argumentering vid ett överklagande om de vet hur dom-
stolen resonerat. Högre instans får också ett bättre underlag för sin prövning. Sist men inte minst 
är det viktigt för legitimiteten gentemot allmänheten att bevisprövningen framgår av domen. 

En öppen redovisning av bevisprövningen, särskilt bevisvärderingen, ligger också i linje med Justitie-
kanslerns föreslag om att ny regel ska införas för brottmål i rättsgångsbalken som innebär att om 
den tilltalade förnekat gärningen ska, om det inte är uppenbart obehövligt, invändningarna i skuld-
frågan och rättens motiverade ställningstagande till var och en av dem redovisas i domskälen.84 

4.5	 Sammanfattning

När en uppdragsgivare har betalt ersättning för utfört arbete till en uppdragstagare med F-skatt-
sedel i enlighet med utfärdade fakturor, är utgångspunkten att F-skattsedeln ska ges rättsverkningar. 
Skatte verket har bevisbördan om verket gör gällande att det arbete som fakturorna avser inte har 
utförts av personal tillhörande företaget med F-skattsedel utan av personal för vilken uppdragsgi-
varen har ett skattemässigt ansvar. I den ordinarie processen ligger beviskravet normalt på ”sanno-
likt”. F-skattesystemets konstruktion liksom det förhållandet att ett påstående om att parterna ingått 
ett skenavtal är ett påstående om att en brottslig gärning begåtts, talar enligt min mening för att 
beviskravet i den ordinarie processen bör skärpas och placeras på samma nivå som vid eftertaxering 
och vid påförande av skattetillägg, där man brukar ange kravet till ”mycket sannolikt”. Om Skatte-
verket har nått upp till beviskravet för att avtalet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren ska 
anses utgöra ett skenavtal, ligger det normalt i händelseförloppet att uppdragsgivaren har ett skatte-
mässigt arbetsgivaransvar för den personal som utfört arbetet. För att undgå detta ansvar måste upp-
dragsgivarens eventuella invändningar om ett alternativt händelse förlopp framstå som sannolika. 
När det sedan gäller bevisvärderingen bör denna inte enbart grundas på ett helhetsintryck av den 
samlade bevisningen utan först bör bevisvärdet av varje enskilt bevis och invändning bedömas på ett 
systematiskt sätt. Domstolens bevisprövning bör redovisas öppet i domskälen.

84 Rapporten, som är daterad den 12 november 2009, utgjorde slutpunkten på ett projekt som syftat till att förstärka 
rättssäkerheten i brottmålsprocessen. Se också Nordquist, Risken att bli beskattad för annans inkomst – några reflektioner, 
Regeringsrätten 100 år, 2009 s. 397.
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5	 Avslutande	synpunkter

F-skattesystemet infördes för att skapa klara och förutsebara regler när det gäller skyldigheten att 
göra skatteavdrag och betala socialavgifter på ersättningar till uppdragstagare. Rätten att tilldelas en 
F-skattsedel har sedan reglerna infördes utvidgats i syfte att få fler att starta företag. En uppdrags-
givare kan betala ersättning för utfört arbete till en uppdragstagare som innehar F-skattsedel utan 
att behöva ansvara för preliminärskatt och arbetsgivaravgifter och utan att behöva undersöka om 
uppdragstagaren är en självständig företagare som fullgör sina åtaganden när det gäller skatter och 
avgifter. Härigenom har man gjort betydelsefulla avsteg från källskattesystemet med risk för för-
luster i skatteuppbörden för det allmänna. Införandet av F-skattesystemet, särskilt i kombination 
med reglerna om uthyrning av arbetskraft, har också försvårat Skatteverkets möjligheter att upp-
täcka och motverka handel med svart arbetskraft. De bestämmelser om solidariskt betalningsansvar 
som varit avsedda att motverka missbruk har visat sig ha ett begränsat tillämpningsområde. 

F-skattesystemet innehåller därmed svagheter som kan utnyttjas för rent kriminella ändamål. 
Givetvis ska skattebrott motarbetas och beivras. I ett fall då det är klarlagt att parterna handlat i 
samråd och att de fakturor som utfärdas och betalas inte avser utfört arbete faller F-skattsedelns 
rättsliga verkningar. Av Regeringsrättens praxis följer dock att det är endast under mycket begrän-
sade förhållanden som man kan underkänna en F-skattsedel. Det ska närmast vara fråga om sken-
transaktioner. Bakom detta ligger de viktiga rättssäkerhetskraven på att ingripande inte får ske utan 
stöd av klar och tydlig lag liksom att höga beviskrav ska gälla vid olika former av tvångs åtgärder 
mot de enskilda.85 Det är därför inte lämpligt att lätta på beviskraven för när ett skenavtal ska anses 
föreligga för att på så sätt fånga upp de fall där företag som tillhandahåller arbetskraft inte fullgör 
sina skyldigheter. Det kan inte vara rimligt att kraven ställs lägre än vad som gäller för tillämp-
ningen av de regler som lagstiftaren infört för att motverka missbruk av F-skattesystemet. Tvärtom 
bör domstolarna ägna mer omsorg åt bevisprövningen för att kvalitetssäkra den. F-skattesystemets 
svagheter bör inte åtgärdas i rättstillämpningen utan är snarare en lagstiftningsfråga. 

85 Se härtill Hans-Gunnar Axbergers diskussion om rättssäkerhet i Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar, Brå 1988:3, 
s. 180 ff., särskilt s. 191.
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1	 Inledning

Denna skrift utgör den andra delen av projektet om F-skattsedelns rättsverkningar. Rapporten är 
utarbetad av docent Roger Persson Österman, Ernst & Young, och jur. kand. Eveliina Kiviniemi, 
Svenskt Näringsliv. Ett särskilt tack riktas till docenten i sociologi Christoffer Edling som lämnade 
värdefulla synpunkter på ett tidigt utkast.

Professor Christer Silfverberg har i den första delen av projektet undersökt vilka rättsverkningar 
en F-skattsedel har. Silfverberg har bl.a. utrett under vilka förutsättningar man kan bortse från en 
F-skattsedel. Frågan är vad som gäller processuellt när Skatteverket anser att en uppdragstagares 
innehav av en F-skattsedel inte ska tillmätas rättslig betydelse för betalningsansvaret för skatt och 
avgifter på utbetald ersättning när uppdragsgivaren förlitat sig på F-skattsedeln hos en uppdrags-
tagare. I det sammanhanget har Silfverberg särskilt analyserat vad som gäller när det i en skatte-
process påstås att ett skenavtal föreligger. 

En av slutsatserna i undersökningen är att man inte bör försöka komma till rätta med förekomsten 
av visst missbruk genom att domstolarna (och Skatteverket) lättar på beviskraven. Tvärtom bör 
beviskraven av rättssäkerhetsskäl höjas när det gäller bedömningen av ett påstående om att parterna 
i ett uppdragsförhållande ingått skenavtal för att dölja ett skatteundandragande.

Denna andra del av projektet innehåller en undersökning av hur domstolarna i praktiken hanterar 
frågan. Hur arbetar domstolarna med bevisprövning och bevisvärdering i domar när man över-
väger att bortse från F-skattsedelns rättsverkningar.

De domar som ingår i studien behandlar rättsverkan av en uppdragstagares F-skattsedel. Varje dom 
avser en uppdragsgivare som överklagat ett av Skatteverket fattat beskattningsbeslut. Skatteverket 
påstår att uppdragsgivaren (fakturamottagaren) i samråd med uppdragstagaren (fakturautställaren) 
mottagit osanna fakturor och att betalningarna för dessa osanna fakturor i själva verket avsett betal-
ning till fysiska personer som uppdragsgivaren avlönat svart. Det är således ostridigt att arbete 
utförts. Ostridigt är också att uppdragstagaren innehaft en F-skattsedel. Gemensamt för domarna 
är vidare att uppdragsgivaren är ett företag vars skötsamhet för övrigt inte ifrågasätts. 
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2	 De	studerade	domarna

Studien omfattar 31 domar från länsrätter och 13 domar från kammarrätter. Alla domar redovisas 
i sammanställningen i bilaga 1. Länsrättsdomarna är markerade från 1-LR till 31-LR. I de fall en 
länsrättsdom överklagats till kammarrätt, redovisas denna dom med samma nummer som länsrätts-
domen, men med beteckningen KR. 

Varje enskild dom gäller ett och samma företag. Studien omfattar således 31 olika företag. Fyra 
domar gäller dock ägare/företrädare eftersom företagen, såvitt kunnat utredas, inte varit föremål 
för process.1 Det underliggande påstådda händelseförloppet är dock i princip gemensamt med de 
andra domarna. Anledningen till att dessa domar tagits med är att det är intressant att studera hur 
domstolen prövat bevisningen kring det påstådda händelseförloppet i ett mål mot företrädaren när 
en underliggande dom avseende det uppdragsgivande bolaget saknas. Studien representerar allt-
ifrån relativt stora företag med ett flertal anställda och extern företagsledning till rena enmans-
företag.2 

Urvalet har skett på följande sätt. Det stora flertalet domar har tillförts projektet från en referens-
grupp bestående av advokater och skatterådgivare. Ett antal domar har tillförts projektet genom 
sökningar i allmänna databaser. Några få av domarna har tillförts projektet från de skattskyldiga 
själva. Det slutliga urvalet har skett utifrån den rättsfråga som varit aktuell i domen och de sak-
omständigheter som förelegat. Urvalet har således skett för att säkerställa att den bedömda grund-
frågan är densamma i alla de studerade domarna.
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3	 Syfte

Syftet med denna studie är att på grundval av ett empiriskt material i form av domar, närmare 
bestämt domskälen i ett antal rättsfall från underinstanser, analysera hur domstolarna prövar 
påstådda sakomständigheter och framlagd bevisning. 

Slutsatserna framkommer genom att domarna systematiskt prövas mot ett antal i förväg objek-
tivt formulerade frågor avseende bevistema, bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering och bevis för 
det påstådda händelseförloppet. 

Det finns ingen möjlighet att få kännedom om hur domstolens ledamöter tänkt eller resonerat 
under överläggningar i mål. Det som kan studeras är istället de skriftliga domarna och de skäl som 
där anges. Det måste rimligen antas att de angivna skälen är vad domstolen ansett vara relevant 
och rättvisande för hur domstolen arbetat (30 § förvaltningsprocesslagen). De angivna domskälen 
utgör därför material i denna undersökning. Det kan dock tilläggas att inte hela domskälen utgjort 
material i undersökningen. Delar av domskälen avser ofta annat än skälen för avgörandet, exem-
pelvis referat av vad parterna uppgivit vid den muntliga förhandlingen. Av denna anledning har 
endast de delar av domskälen där skälen för avgörandet framgår beaktats. 

Det är viktigt att framhålla att studien inte syftar till att komma fram till huruvida domarna är 
materiellt sett korrekta eller felaktiga med avseende på rättsfrågan respektive bevisfrågan. Syftet är 
istället att objektivt klarlägga hur domstolen gått till väga med avseende på hanteringen av bevis-
frågorna.

Inom ramen för en sammanfattning och värdering av studien kommer domstolarnas faktiska 
hantering av bevisfrågorna att problematiseras och i förekommande fall även att utvärderas. 
Utgångspunkten är Silfverbergs uppfattning att beviskraven på Skatteverket i de studerade 
domarna bör vara höga.



Svenskt	Näringsliv

Metod	 6

4	 Metod

Detta är en rättssociologisk studie. Rättssociologi är en gren av den sociologiska vetenskapen. 
En sociologisk vetenskaplig metod kan i princip vara kvantitativ eller kvalitativ.

Den kvantitativa metoden innebär en insamling av en stor mängd fakta som sedan analyseras med 
statistiska metoder. Den kvalitativa metoden bygger inte på statistik utan istället på en annan typ 
av analytisk ansats. Ansatsen kan variera beroende på valet av studieobjekt. 

Denna studie bygger på den kvalitativa metoden. Förklaringen till valet att använda en kvalitativ 
metod är följande. 

Det första uppenbara skälet är att en sedvanlig kvantitativ studie inte kan besvara de frågeställ-
ningar som studien omfattar. Syftet är att ingående analysera domskälen i ett antal domar för 
att erhålla kunskap om hur domstolarna hanterar svåra bevisrättsliga frågeställningar. En statis-
tisk metod kan inte producera sådan kunskap. Fallen måste analyseras utifrån en rättsvetenskaplig 
insikt i problemställningen (F-skattsedelns rättsverkningar) och i den processrättsliga frågeställ-
ningen. Det krävs en kvalitativ förförståelse för att studien ska kunna genomföras.

Till detta kan följande tilläggas. Enligt Skatteverkets uppgifter i slutrapporten uthyrning av arbets-
kraft fastställs Skatteverkets beslut i 92 procent av de fall som prövas i länsrätterna.3 Denna 
information visar att Skatteverket får ”rätt” i de allra flesta fall. Det bör visserligen noteras att 
Skatte verkets uppgivna statistik är svårförståelig, eftersom det inte i rapporten klargörs vilka fall 
som avses. Att Skatteverkets beslut i de allra flesta fall står sig bekräftas dock i denna studie: Skatte-
verkets beslut har helt eller delvis fastställts av länsrätten i 25 av de 31 undersökta domarna.4 
I kammarrätten har Skatteverkets beslut fastställts helt eller delvis i elva av de 13 undersökta 
domarna.5 

Intresset i denna undersökning riktas dock inte mot frågan huruvida domstolen dömt rätt utan 
på vilket sätt domstolen kommit fram till sitt domslut. En sådan observation kräver en ingående 
analys av domarna från länsrätterna och kammarrätterna varvid det är nödvändigt att använda en 
kvalitativ metod.

En kvalitativ metod förutsätter inte heller att samtliga mål och rättsfall från länsrätterna och kam-
marrätterna analyseras. Det torde i praktiken vara svårt och resursmässigt omöjligt att identifiera 
och analysera samtliga rättsfall som gäller F-skattsedelns rättsverkningar. 

Det är givetvis nödvändigt att få en uppfattning om vilka slutsatser utöver de rena observationerna 
av domarna denna studie kan tillhandahålla. I sociologisk metod används begreppen validitet och 
reliabilitet. 

I en studie med kvalitativ ansats berör begreppen validitet och reliabilitet såväl insamlingen av data 
(domarna) som den efterföljande analysen av insamlade data. Validitet avser att de fakta som före-
ligger är relevanta i sammanhanget och reliabilitet avser att fakta analyserats på ett tillförlitligt sätt.

Domarna är relevanta eftersom alla domar som ingår i studien gäller betydelsen av F-skatt och 
frågan om det föreligger ”osanna fakturor”. Alla de studerade domarna avser också ett händelse-
förlopp i vilket ostridigt ingår att ett arbete utförts. Saken gäller ett företag (med egen verksamhet) 
som enligt egen uppfattning haft en uppdragstagare. Rättsfrågan är vem som har arbetsgivaransvar, 
uppdragsgivaren eller uppdragstagaren. Validiteten av undersökningen är därför hög. 
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Reliabiliteten säkerställs till följd av att alla domar analyseras på i princip samma sätt och utifrån 
objektiva och i förväg bestämda faktorer (under respektive frågeställning nedan). Dessa faktorer 
är desamma som behandlas i Silfverbergs studie. Detta innebär att risken för subjektivitet till följd 
av en eventuell problematisk förförståelse är liten. Reliabiliteten av studien är därför samman-
fattningsvis hög.

Inom ramen för en kvalitativ analys spelar självklart forskarens förförståelse ändå viss roll. Den 
utförda kvalitativa analysen bygger vidare på en specifik rättsvetenskaplig förförståelse. Således kan 
det inte uteslutas att i enskildheter i bedömningarna, en annan forskare kunnat komma till andra 
slutsatser. De generella slutsatserna torde emellertid knappast påverkas av detta förhållande. Den 
viktigaste faktorn för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten är att såväl utgångspunkterna för 
undersökningen som bedömningarna är öppet redovisade. Undersökningen är därmed fullt trans-
parent.

Sammanfattningsvis är validiteten och reliabiliteten av studien hög. 
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5	 Disposition

Dispositionen i rapporten är följande. De fem frågeställningarna avseende bevistema, bevisbörda, 
beviskrav, bevisvärdering och bevis för det påstådda händelseförloppet redovisas i rapporten, var 
och en under ett eget avsnitt. Varje avsnitt är uppdelat i tre delar. Den första delen är problem
formulering där skälen för ifrågavarande frågeställning redovisas. Vidare ges, i förekommande fall, 
en närmare beskrivning av hur undersökningen har genomförts. Den andra delen är resultat, där 
resultatet av undersökningen redovisas. Den tredje delen är sammanfattning och värdering där en 
diskussion förs kring avsnittets frågeställning med utgångspunkt i den givna problemformule-
ringen samt det resultat som framkommit genom undersökningen. 

Rapporten avslutas med en sammanfattning, där en avslutande diskussion förs kring de resultat 
som framkommit genom undersökningen samt vilka slutsatser som kan dras utifrån dessa.
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6	 Bevistema

6.1	 Problemformulering

En fråga är om det händelseförlopp (de föreliggande sakomständigheterna) som ligger till grund 
för Skatteverkets beskattningsbeslut framgår av domen. Den processrättsliga termen för detta 
händelse förlopp är bevistema.6 Termen avser således vad part har att bevisa för att vinna bifall till 
sin talan. 

Att uppställa ett bevistema är ett lämpligt verktyg för domstolen att tydliggöra vilket konkret 
händelse förlopp som ska visas för att en parts talan ska bifallas. Det använda temat möjliggör en 
avstämning av bevisningen. Är bevisningen tillräcklig för att påvisa händelseförloppet eller saknas 
bevis för ett eller flera led i det påstådda händelseförloppet? Nödvändigheten av ett preciserat 
bevistema ökar ju mer komplext det påstådda händelseförloppet är. 

Det påstådda händelseförloppet i de undersökta domarna omfattar följande kedja av händelser: att 
en osann faktura har utställts till uppdragsgivaren, att en betalning har skett till uppdrags tagaren 
(faktura utställaren), att denna betalning har gått (efter visst avdrag för ersättning till faktura-
utställaren) direkt tillbaka till uppdragsgivaren som använt medlen för att betala anlitad svart 
arbetskraft (fig. 1). Ett alternativt händelseförlopp är att uppdragstagaren för uppdrags givarens 
räkning förmedlat betalningen till den svarta arbetskraften (fig. 2). I händelseförloppet ligger slut-
ligen att uppdragsgivaren (eller uppdragsgivarens företrädare) för egen del behåller viss andel av 
den ursprungliga betalningen. I båda händelseförloppen har uppdragsgivaren arbetsgivaransvar.

Fig. 2

Uppdragsgivaren Uppdragstagaren

1. Osann faktura utställs

Svart arbetskraft
2. Betalning 

3. Betalning förmedlas

4. Den svarta arbetskraften arbetar för uppdragsgivaren som
har  arbetsgivaransvar 

2. Betalning

Svart arbetskraft

Uppdragsgivaren Uppdragstagaren

1. Osann faktura utställs

3. Betalning går tillbaka 

4. Medlen används för att anlita 
svart arbetskraft 

Fig. 1
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Händelseförloppet är komplext och innefattar flera moment. Det bör därför anses lämpligt att 
domstolen i domskälen tydliggör vad som är bevistemat.

En rättslig fråga är hur ett bevistema bör vara utformat. En illustration av lämpligt bevistema ges 
i följande domar.

Länsrätten i Stockholm anger i dom 26-LR följande tema:

”Frågan i målet är om fakturorna från de uppgivna underentreprenörerna som har bokförts 
i bolaget motsvaras av faktiskt utfört arbete av underentreprenörerna eller om fakturorna är 
osanna och att bolaget köpt osanna fakturor i syfte att frigöra obeskattade medel för att delvis 
kunna betala svarta löner och dölja uttag av likvida medel ur bolaget.”

Kammarrätten i Stockholm anger i dom 2-KR följande tema:

”Såsom konstaterats ovan ankommer det på Skatteverket, förutom vad avser mervärdeskatten, 
att visa att det arbete som fakturorna avser, och som otvistigt har utförts, inte har utförts av 
personal tillhörande [underentreprenören] utan av personal för vilken [den skattskyldige] haft 
arbetsgivaransvar.”

I de anförda exemplen är kammarrättens uppställda bevistema inte lika fullödigt som länsrättens 
men sammanfattar väl vad som ska visas. Silfverberg anför följande i sin studie: ”… med andra ord 
ska Skatteverket visa att avtalet om att uppdragstagaren ska utföra ett visst arbete mot ersättning 
inte motsvarar vad parterna egentligen kommit överens om utan har ingåtts i syfte att dölja att det 
är uppdragsgivaren som, direkt eller indirekt, anlitat och betalt ersättning till de arbetstagare som 
utfört arbetet.”7 

Det använda temat i kammarrätten överensstämmer således väl med Silfverbergs sammanfattande 
tema. Temat utgör därför ett lämpligt referensverktyg i denna undersökning.

I studien jämförs samtliga domars angivna bevistema med bevistemat i någon av dessa två domar. 
De bevisteman som i tillräcklig omfattning ansetts överensstämma med bevistemat i exemplen 
ovan har klassificerats som ”idealbevisteman”. Saknas en eller flera delar av händelseförloppet i 
bevistemat har bevistemat klassificerats som ett ”ofullständigt bevistema”. För de fall inget bevis-
tema kunnat utläsas av domskälen har detta redovisats. 
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6.2	 Resultat
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6.3	 Sammanfattning	och	värdering

Ovan har konstaterats att gemensamt för de undersökta fallen är att det påstådda händelse-
förloppet är komplext och innefattar flera moment.

Undersökningen visar att länsrätten i endast nio av 31 domar uppställer ett bevistema i domskälen 
som innefattar de tillräckliga elementen av händelseförloppet – idealbevistema. Mer anmärknings-
värt är att i nio domar kan något bevistema inte alls utläsas ur domskälen. Av de länsrättsdomar 
som prövats i kammarrätten saknar sex domar bevistema. Flertalet av de domar som saknat bevis-
tema har således överklagats.

I kammarrätten anges i hälften av domarna ett bevistema som innefattar de tillräckliga elementen 
av händelseförloppet. Resultatet är således bättre i överinstansen. I fem av 13 kammarrättsdomar 
kan dock något bevistema inte utläsas.

Mot bakgrund av det resultat som framkommit kan det ifrågasättas om de domstolar som inte 
anger bevistema vid sin senare bevisvärdering har möjlighet att strukturerat pröva den framlagda 
bevisningen. Självklart är det av vikt att domstolen tydliggör vad som ska bevisas för att kunna ta 
ställning i rättsfrågan. Saknar domstolen en mall att stämma av bevisningen mot kan bevisvärde-
ringen riskera att bli godtycklig.11 Det försvårar också för domstolen att i skälen tydligt redovisa 
vilka delar av händelseförloppet som anses bevisat, vilket får anse vara av särskild vikt i de fall dom-
stolen ogillat den skattskyldiges (uppdragsgivarens i dessa fall) talan. Har den skattskyldiges talan 
ogillats är det naturligtvis mycket viktigt att den skattskyldige får veta varför detta skett för att han 
ska kunna bedöma om domen bör överklagas. Det är därför värt att framhålla att i alla de nio läns-
rättsdomar där bevistemat inte framgått av domskälen har hela eller delar av den skattskyldiges 
talan ogillats. Vidare visar undersökningen att i fyra av de fem kammarrättsdomar där bevistema 
inte kunnat utläsas har den skattskyldiges talan ogillats.
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7	 Bevisbörda	

7.1	 Problemformulering

En fråga är hur domstolen ser på bevisbördans placering. Vid undersökningen om bevisbördans 
placering har också utretts huruvida domstolen i domskälen anger den rättsliga grunden för sitt 
ställningstagande. Enligt Silfverberg har Skatteverket bevisbördan i de fall då skenavtal hävdas 
mellan uppdragsgivare och uppdragstagare med F-skattsedel, oberoende av om processen avser 
ordinarie taxering, eftertaxering eller efterbeskattning.12 Förklaringen är den starka presumtions-
verkan som en F-skattsedel har. 

Oavsett vad processen gäller har Skatteverket alltid bevisbördan när skattetillägg aktualiseras.

7.2	 Resultat
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7.3	 Sammanfattning	och	värdering

Undersökningen visar att det i 13 av de 31 länsrättsdomarna inte framgår vilken part som har bevis-
bördan. I tolv av dessa 13 länsrättsdomar fastställdes hela eller delar av Skatteverkets beslut. Åtta av 
domarna, där det inte framgår vilken part som har bevisbördan, överklagades till kammarrätten. 

I kammarrätten saknas uppgift om bevisbördans placering i tre av 13 domar. I två av dessa tre 
domar fastställdes Skatteverkets beslut. I den tredje domen bifölls den skattskyldiges talan.

Det framstår som anmärkningsvärt att en så pass central uppgift som bevisbördans placering inte 
framgår av domskälen i samtliga domar. Som tidigare nämnts är det av särskild vikt att domskälen 
är tydliga i de fall den skattskyldiges talan ogillas. Här kan noteras att hela eller delar av den skatt-
skyldiges talan ogillats i tolv av de tretton länsrättsdomar där bevisbördan inte kunnat utläsas.

Enligt Silfverberg har Skatteverket, på grund av F-skattsedelns starka presumtionsverkan, alltid 
bevisbördan i fall då skenavtal hävdas mellan uppdragsgivare och uppdragstagare med F-skattsedel. 
Det bör mot bakgrund av Silfverbergs konstaterande särskilt noteras att länsrätten i två fall angivit 
att bevisbördan åvilar den skattskyldige. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom skattetillägg 
aktualiserades i båda domarna, en situation där bevisbördan, oavsett F-skattsedel, alltid ska åvila 
Skatteverket. I ett av dessa fall vann emellertid den skattskyldige framgång med sitt överklagande 
i länsrätten.16 

Slutligen bör noteras att domstolarna anfört olika skäl för att bevisbördan ska placeras på Skatte-
verket. I sammanlagt 16 länsrättsdomar framgår det att bevisbördan anses åvila Skatteverket. 
Som skäl uppges i fyra av dessa 16 domar att det är fråga om eftertaxering eller efterbeskatt-
ning varför Skatteverket har bevisbördan. I sex av domarna får det anses oklart varför bevisbördan 
åvilar Skatteverket. I två domar har länsrätten uppgett att på grund av att den skattskyldige (upp-
dragsgivaren) haft ordnad bokföring och fråga även varit om skattetillägg så åvilar bevisbördan 
Skatteverket. I en dom uppges att Skatteverket måste visa att fråga är om skenavtal. Slutligen 
nämns i två domar att Skatteverket har bevisbördan för att fakturorna är osanna. 

I kammarrätten, där det framgår att bevisbördan åvilar Skatteverket i tio domar, uppges i nio 
domar att eftertaxering eller efterbeskattning utgör grund för bevisbördans placering. I en dom 
är det oklart varför bevisbördan anses åvila Skatteverket. 

Det bör noteras att ingen domstol i egentlig mening diskuterat vilken relevans F-skattsedelns 
presumtions verkan har för bevisbördans placering. Ett undantag kan sägas vara 8-LR, i vilken 
länsrätten mer utförligt diskuterar betydelsen av den åberopade F- skattsedeln för rättsföljden. 
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8	 Beviskrav

8.1	 Problemformulering

En fråga är vilket beviskrav som ställts på den part som ålagts bevisbördan. 

Silfverberg anser att beviskravet ska uppgå till ”mycket sannolikt”.17 En tumregel är att med 
”sanno likt” avses 75 % och att nivån för ”mycket sannolikt” är ungefär tio procent högre.18 Det 
är således ett högt beviskrav som bör ställas på Skatteverket. Silfverbergs inställning grundar sig på 
den starka presumtionsverkan en F-skattsedel har och på den allvarliga karaktären i påståendet av 
förekomsten av skenrättshandling (ett allvarligt uppsåtligt ekonomiskt brott). 

Beviskravet för att skattetillägg ska kunna påföras i ordinarie process anses uppgå till samma nivå 
som gäller i en efterbeskattningsprocess. Det är därför av intresse att redovisa hur domstolen i 
domen prövat ett eventuellt yrkat skattetillägg.

Vad som undersökts är vilket beviskrav som framgår av domskälen. Någon värdering av vad detta 
konkret inneburit görs inte. Har domstolen tillämpat olika krav på bevisning på grund av att olika 
beviskrav gäller – ordinarie taxering/eftertaxering eller ordinarie taxering/skattetillägg – anges 
detta. Vidare har undersökts vilka skäl som domstolen anger för sin bedömning.

Det finns vissa problem med att avgöra vilket beviskrav domstolarna har uppställt vid bevispröv-
ningen. I en del domar redovisas beviskravet i domskälen och då finns givetvis inga svårigheter 
att bedöma vilket beviskrav som uppställts. I andra domar kan emellertid inte beviskravet utläsas, 
men det framgår att domstolen ansett att bevisningen uppnått en viss nivå (ex. ”Länsrätten finner 
att Skatteverket har gjort mycket sannolikt att…”). I dessa domar har den uppnådda bevisnivån 
ansetts utgöra beviskravet i bevisprövningen. Det är emellertid inte otänkbart att domstolen ansett 
att beviskravet egentligen bör ställas lägre än den uppnådda nivån. 

8.2		 Resultat

0

5

10

15

20

25

30

35

Mycket sannolikt Sannolikt/mycket 
sannolikt

Sannolikt Oklart

Alla länsrättsdomar19



Svenskt	Näringsliv

Beviskrav	 16

8.3	 Sammanfattning	och	värdering

I sju av 31 länsrättsdomar framgår det inte vilket beviskrav som uppställts. Fyra av dessa sju domar 
överklagades till kammarrätten.

I kammarrätten är det i två av 13 domar oklart vilket beviskrav som uppställts.

Det framstår som anmärkningsvärt att det i många domar inte framgår vilket beviskrav som ställs. 
Beviskravet borde vara en central uppgift i domskälen. Det kan även lyftas fram att i alla de sju 
länsrättsdomarna där det inte framgår vilket beviskrav som använts har den skattskyldiges (upp-
dragsgivarens) talan helt eller delvis ogillats. I en av de två kammarrättsdomarna där beviskrav 
inte kunnat utläsas har den skattskyldiges talan ogillats. Mot bakgrund av hur viktigt det är att 
domskälen är tydliga, särskilt när den skattskyldige inte vunnit bifall till sin talan, är detta resultat 
anmärkningsvärt.

Vidare kan det konstateras att beviskravet ”sannolikt” uppställs i sju av 31 länsrättsdomar. Silfver-
berg argumenterar för att beviskravet, på grund av F-skattsedelns presumtionsverkan och att det 
är fråga om påstående om skenavtal, alltid bör uppgå till ”mycket sannolikt”. Vi delar denna upp-
fattning och anser därför att ett för lågt beviskrav ställts i dessa. I sex av domarna har den skatt-
skyldiges talan helt eller delvis ogillats. 
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Sex av de sju domarna där beviskravet ”sannolikt” uppställts gäller ordinarie process.22 En av 
domarna gäller eftertaxering och efterbeskattning.23 Eftersom beviskravet enligt rättspraxis ska vara 
”mycket sannolikt” då fråga är om eftertaxering och efterbeskattning (se t.ex. RÅ 2002 ref. 31) får 
det i vart fall anses klart att det i denna dom uppställts ett för lågt krav.

Anmärkningsvärt är också att i de fall beviskravet ”sannolikt” ställts i länsrätten så har i fem av de 
sju domarna fråga också varit om skattetillägg.24 Oavsett F-skattsedelns rättsverkningar bör bevis-
kravet alltid uppgå till ”mycket sannolikt” när påförande av skattetillägg aktualiseras. I de domar 
där skattetillägg uttas varierar rättsgrunden för detta. Det är antingen en tillämpning av 15 kap 
1§ SBL (oriktig uppgift) eller 15 kap 2§ SBL (skönsbeskattning). I och med att det i båda situa-
tionerna är fråga om påstående om att parterna ingått skenavtal och utfärdat osanna fakturor bör 
rimligen samma beviskrav användas.

Kammarrätten synes mer konsekvent ha tillämpat det förhöjda beviskravet ”mycket sannolikt”.
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9	 Bevisvärdering

9.1	 Problemformulering

En fråga avser hur domstolen redovisar bevisvärderingen. Silfverberg anför att en bevisvärdering 
inte får grundas på ett helhetsintryck av det föreliggande materialet, utan att det är viktigt att varje 
enskilt bevis värderas för sig.25 Att så sker bör rimligen återspeglas i domskälen. Silfverberg anför 
vidare att en öppen redovisning av bevisprövningen är viktig för alla inblandade parter inklusive 
domstolen själv.26

Mot bakgrund av betydelsen av en öppen redovisning av bevisvärderingen har undersökts hur 
bevisvärderingen redovisats i domskälen. Undersökningen har utgått från tre olika metoder för 
att redovisa bevisvärderingen. Den första metoden är den metod Silfverberg beskriver, nämligen 
att värdering av varje enskilt bevis redovisas. Den andra metoden innebär att redovisning sker 
avseende värderingen av vissa enskilda bevis. Den sista metoden innebär att det inte går att utläsa 
specifikt vad som legat till grund för utgången i målet. Det kan vara fall där exempelvis domstolen 
endast hänvisat till utredningen i målet eller att i domskälen ha använt svävande uttryck såsom 
”av vad som ovan framkommit”. Bevisvärderingen anses vara summarisk även i de fall hänvisning 
endast sker till Skatteverkets beslut. Den sista metoden har klassificerats som en ”summarisk” redo-
visning av bevisvärderingen.

I vissa fall har det uttryckts att vissa bevis samt ”vad som i övrigt framkommit i målet” legat till 
grund för utgången. I dessa fall har det ansetts att domstolen har gjort en viss prövning av enskilda 
bevis. Passusen ”vad som i övrigt framkommit i målet” har ansetts utgöra en sorts säkerhetsventil 
för domstolarna och har således inte bedömts vara väsentlig vid prövningen av värderingsmetod. 

Av intresse är även hur domstolen redovisat värdering av invändningar och motbevisning från upp-
dragsgivarens sida. Under 9.3 redovisas därför några exempel på hur domstolarna hanterat invänd-
ningar och framlagd motbevisning.

9.2	 Resultat
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9.3	 Sammanfattning	och	värdering

En summarisk bedömning av bevisningen anses ha skett om skälen för utgången i målet inte kan 
utläsas av domen. Tveklöst kan det fastslås att det är en felaktig bevisvärderingsmetod. 

I fyra av de 31 länsrättsdomarna som undersökts har en sådan summarisk bedömning redovisats i 
domskälen. Det är tillräckligt många för att kunna dra slutsatsen att det inte är fråga om enstaka 
”olycksfall i arbetet”. I dessa fyra fall har hela eller delar av den skattskyldiges (uppdragsgivarens) 
talan ogillats. Man kan fråga sig om det kan anses möjligt för den skattskyldige att kunna bedöma 
om domen ska överklagas om det inte ens framgår vilka bevis som legat till grund för utgången. 

Undersökningen har visat att i 27 av 31 länsrättsdomar har en viss prövning av enskilda bevis gjorts. 
I kammarrätten har en viss prövning av enskilda bevis skett i tolv av 13 domar. I dessa domar anges 
vissa bevis i domskälen som grund för utgången i målen. Av sammanhanget får förstås att dom-
stolen funnit dessa framlagda på sådant sätt att de styrkts med det erforderliga beviskravet. 
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Det kan konstateras att inte i någon dom där Skatteverkets beslut fastställts redovisas en syste-
matisk bevisvärdering av samtliga enskilda bevis. Inte heller anges i någon dom att direkta och 
indirekta bevis (indicier) behandlas olika. Av Silfverbergs framställning framgår att indicier ska 
behandlas särskilt varsamt. Indicier bör inte få alltför stor inverkan på det slutliga resultatet. Förut-
sättningen för att uppfylla ett bevistema enbart med hjälp av indicier ”är att dessa är så många och 
starka att de bildar en bevisstruktur som tycks utesluta möjligheten av alternativa förklaringar”.30

Det bör noteras att inte i någon dom, i vilken Skatteverket fått bifall, sker någon tydlig enskild 
värdering av uppdragsgivarens framförda motbevis (invändningar). Däremot finns exempel på vad 
som utifrån de angivna domskälen framstår som omotiverade eller svagt motiverade bortseenden av 
invändningar. I en kammarrättsdom bortser domstolen från flera till synes relevanta invändningar 
utan att skälen anges (”medför [ingen] annan bedömning”).31 I en länsrättsdom anser domstolen 
att uppdragsgivarens företrädare inte kan ha vilseletts av uppdragstagaren eftersom han ”är erfaren 
i byggbranschen och som dessutom synes ha mycket god kontroll över sitt företag”.32 Att F-skatt-
sedel kontrollerats samt att uppdragstagaren varit registrerad till mervärdesskatt och som arbets-
givare avvisas regelmässigt mycket kortfattat. I en länsrättsdom anger domstolen att ”företag innehar 
F-skatt och är registrerade till mervärdesskatt och som arbetsgivare torde vara en förutsättning för 
ett upplägg med osanna fakturor.”33 I en annan länsrättsdom framgår av utredningen i målet det 
ovanliga faktum att den anlitade uppdragstagaren redovisat mervärdesskatt och arbets givaravgifter 
men det anges att förklaringen till detta är att ”fakturautskrivande bolag satt i system att redovisa 
mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter med mindre belopp…” ”för att undvika kontroll och som ett 
led i att hindra upptäckt av upplägget med oriktiga fakturor”.34 
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10	 Bevis	för	det	påstådda	händelseförloppet

10.1	 Problemformulering

En fråga är vilka bevis som domstolen anger som skäl för sitt ställningstagande. Det finns i svensk 
rätt inga lagregler som anger vilka bevis som kan vara möjliga eller vilka bevis som måste finnas 
för att något ska anses visat. Fri bevisprövning gäller således.35 Domstolen har dock att strukturera 
bevisningen och att använda en objektivt godtagbar metodik för sin bedömning.

Under avsnitt 6 om bevistema har angivits vilket påstått händelseförlopp som är föremål för 
prövning i domarna och vilket händelseförlopp domstolen i det konkreta ärendet uppfattat vara 
föremål för processen. Den som har bevisbördan har givetvis att framlägga bevis för att styrka 
det påstådda händelseförloppet. Bevis ska i ett idealfall omfatta alla enskilda delar i det påstådda 
händelse förloppet. Ett bevis kan naturligtvis framläggas i syfte att visa på flera kedjor i händelse-
förloppet. Silfverberg pekar t.ex. på att en bevisad återbetalning styrker både skenavtal och att 
uppdragsgivaren varit den reelle arbetsgivaren.36

Det påstådda händelseförloppet innefattar i typfallet följande kedja av händelser: att osann faktura 
utställts till uppdragsgivaren, att en betalning har skett till uppdragstagaren (fakturautställaren), att 
denna betalning har gått (efter visst avdrag) direkt tillbaka till uppdragsgivaren som i sin tur använt 
medlen till att själv betala anlitad svart arbetskraft (fig. 1). Ett alternativt händelseförlopp är att 
uppdragstagaren (fakturautställaren) för uppdragsgivarens räkning förmedlat betalningen till den 
svarta arbetskraften (fig. 2). I händelseförloppet ligger också att uppdragsgivaren (eller uppdrags-
givarens företrädare) för egen del behåller viss andel av den ursprungliga betalningen. 

Fig. 2

Uppdragsgivaren Uppdragstagaren

1. Osann faktura utställs

Svart arbetskraft
2. Betalning 

3. Betalning förmedlas

4. Den svarta arbetskraften arbetar för uppdragsgivaren som
har  arbetsgivaransvar 

2. Betalning

Svart arbetskraft

Uppdragsgivaren Uppdragstagaren

1. Osann faktura utställs

3. Betalning går tillbaka 

4. Medlen används för att anlita 
svart arbetskraft 

Fig. 1



Svenskt	Näringsliv

Bevis	för	det	påstådda	händelseförloppet	 22

Det påstådda händelseförloppet ska styrkas med de bevis som läggs fram. Det är i detta samman-
hang bevistemat får betydelse. Som ovan visats varierar domstolens angivna bevistema i domarna. 
Det bevistema som under avsnitt 6.1 beskrivits som ett exempel på ett idealt tema är följande.37

”Såsom konstaterats ovan ankommer det på Skatteverket, förutom vad avser mervärdeskatten, att 
visa att det arbete som fakturorna avser, och som otvistigt har utförts, inte har utförts av personal 
tillhörande [underentreprenören] utan av personal för vilken [den skattskyldige] haft arbetsgivar-
ansvar.”

Det är givetvis intressant att stämma av de i domarna angivna bevisen mot det händelseförlopp 
och det bevistema som kan antas gälla för sakfrågan. Syftet är att illustrera vilka led/transaktioner 
i händelseförloppet som de av domstolen funna bevisen täcker. Syftet är också att illustrera i vad 
mån domstolen låter indicier styrka led i händelseförloppet.

För att illustrera detta på ett tydligt sätt delas funna bevis upp i tre undergrupper:

a) Bevis hänförliga till uppdragstagaren 

b) Bevis hänförliga till relationen mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren 

c) Bevis hänförliga till uppdragsgivaren och dennes påstådda anlitande av svart arbetskraft 

Under denna rubrik delas framställningen inte upp på länsrätt och kammarrätt. Det viktigaste 
i denna del är att illustrera vilka bevis som redovisas som relevanta i domskälen.

Inledningsvis ska framhållas att i domskälen i fyra länsrättsdomar anges inte några bevis, dock 
hänvisas i tre av domarna till skatteverkets omprövningsbeslut.38 

10.2	 Resultat

10 .2 .1	 Bevis	hänförliga	till	uppdragstagaren

Det kan konstateras att i domarna i undersökningen framläggs ofta ett stort antal bevis som avser 
förhållanden hos uppdragstagaren. Dessa visar att denne inte skött sina skattebetalningar, ofta 
saknat all form av bokföring, inte lämnat några årsbokslut och ofta är försatt i konkurs. I upp-
dragstagarens styrelse kan också s.k. målvakter ingå. Uppdragstagaren kan också ha förekommit 
i andra tveksamma sammanhang.

Det framläggs också ofta bevis som visar att uppdragstagaren betett sig onormalt, till exempel 
omedelbart efter inbetalningar till konto tagit ut pengar i form av kontanter. Ett vanligt alterna-
tivt scenario är att pengarna snabbt överförts från bolagets konto till något annat konto. Dessa 
omständig heter är i allmänhet ostridiga, eller är i vart fall inte föremål för några invändningar från 
den skattskyldiges sida. 

Tillsammans kännetecknar dessa omständigheter vad Skatteverket och även domstolen i ett flertal 
domar kallar för ”fakturabolag”. 

I två domar, en länsrättsdom och en kammarrättsdom, uttalas att det åberopats ”omständigheter 
som är kännetecknande för bolag som utfärdar osanna fakturor”.39 I två länsrättsdomar uttrycks 
att ” underentreprenörerna följer ett mönster som är typiskt för företag som ställer ut osanna fak-
turor.”40 I en annan länsrättsdom framhålls att uppdragstagarna ”uppvisar samtliga kännetecken 
som är typiska för verksamhet med osanna fakturor”.41 Av en länsrättsdom framgår även att det 
åberopats ”omständigheter som typiskt sett förekommer hos fakturautställande bolag”.42 Slutligen 
uttalas i en länsrättsdom att ”underentreprenörsföretagen uppvisar ett flertal tecken som är typiska 
för s.k. fakturaskrivande bolag”.43 
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Skatteverket synes i sin processföring i ett antal domar mena att förekomsten av omständigheter 
som kännetecknar ”fakturabolag” visar att någon verksamhet inte bedrivits i det uppdragstagande 
bolaget. I förlängningen anses detta förhållande automatiskt leda till att de fakturor som prövas 
är osanna och att skenavtal därmed föreligger. Detta förhållande anses tillräckligt för att etablera 
arbetsgivaransvar hos uppdragsgivaren. Det finns också i undersökningen exempel på några domar 
där det anges att förekomsten av ovan angivna omständigheter i princip är tillräckliga för att det 
ska vara styrkt att någon egentlig verksamhet inte bedrivits och att ”osann faktura” föreligger redan 
på den grunden.44 Skatteverket har således i dessa fall inte behövt visa att någon återbetalning skett 
till uppdragsgivaren eller att uppdragsgivaren varit medveten om de åberopade omständigheterna 
avseende uppdragstagaren. 

10 .2 .2	 Bevis	hänförliga	till	relationen	mellan	uppdragsgivaren		
och	uppdragstagaren

I ett stort antal domar anges omständigheter avseende uppdragstagaren som kännetecknar ”faktura-
bolag” samt även olika typer av bevis för en onormal affärsförbindelse mellan uppdragsgivaren och 
uppdragstagaren. Det är regelmässigt fråga om indicier. 

Indicier som anges i domarna är ofta hänförliga till fakturornas innehåll eller utseende (kortfattade, 
klumpsummor, inga specifikationer etc.). Andra vanliga indicier som nämns är avsaknad av skrift-
liga avtal eller annan skriftlig dokumentation kring uppdragen. Ytterligare indicier är att uppdrags-
givaren inte kan uppge vilken personal hos den påstådde uppdragstagaren som varit verksam. Det 
har också i något fall framhållits att uppdragsgivaren varit oklar över vem som egentligen företrätt 
uppdragstagaren. I några få fall anges även att betalningar skett på ovanligt sätt (kontant eller med 
check). I dessa nitton domar har omständigheter som kännetecknar fakturabolag samt förekomsten 
av några indicier av ovan nämnt slag ansetts vara tillräckliga bevis för att Skatteverkets beslut ska 
fastställas av domstolen.45 

Det innebär att det synes ha uppstått något som kan likställas med en bevispresumtion – den upp-
dragsgivare som anlitat ett ”fakturabolag” måste bevisa att fakturabolaget bedrivit verksamhet 
– vilket givetvis är mycket svårt. Skatteverket har därmed endast i princip att visa på ”omständig-
heter som är kännetecknande för bolag som utfärdar osanna fakturor” samt vissa indicier, såsom 
kortfattade fakturor, för att det ska anses visat att det förekommit osanna fakturor. Bevispresum-
tionen innebär i realiteten att endast en mycket liten del i det komplexa händelseförloppet måste 
styrkas av Skatteverket. Skatteverket behöver då exempelvis inte visa att återbetalning skett till upp-
dragsgivaren eller att denne ens varit medveten om att uppdragstagaren uppvisat kännetecken för 
”fakturabolag”. 

Det finns emellertid några få domar i undersökningen där domstolen avvisar ”bevispresumtionen” 
och uttryckligen i skälen anger att Skatteverket måste visa på ytterligare bevis. Domstolen kräver 
således i dessa fall att en större del av händelseförloppet ska visas av Skatteverket.46 Det finns inte 
någon avgörande skillnad mellan dessa domar och de andra, utan det synes helt enkelt som om 
domstolen ställt högre krav på Skatteverket.

Invändningar (motbevisning) åberopas ofta. På grund av ”bevispresumtionen” är det dock normalt 
hårda krav som ställs på uppdragsgivaren. Det är således endast i minoriteten av domarna som 
framförda invändningar lett till att Skatteverket inte lyckats uppfylla beviskravet.47
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10 .2 .3	 Bevis	hänförliga	till	uppdragsgivaren	och	dennes	påstådda	anlitande		
av	svart	arbetskraft

Bevis som endast är hänförliga till uppdragsgivaren saknas i nästan alla domar. Undantag finns i 
domarna 9-LR och 10-LR, i vilka vissa bevis anges som ska anses visa att uppdragsgivaren varit den 
reelle arbetsgivaren. I båda fallen var det fråga om företag som hyrt chaufförer av ett företag med 
F-skattsedel. I det ena fallet hade chaufförerna uppgett att de arbetat för det uppdragsgivande före-
taget och inte det uppdragstagande företaget. I det andra fallet hade det framkommit att uppdrags-
givaren reglerat avtalet muntligen med chaufförerna och inte med det uppdragstagande företaget.

Inte i någon dom (oberoende av om Skatteverket eller den skattskyldige fått framgång) anges bevis 
för återbetalning av medel från uppdragstagaren till uppdragsgivaren. I 28-LR anges dock att upp-
dragsgivarens arbetsledare ringt ett stort antal samtal till uppdragstagarens arbetsledare i samband 
med betalningar av fakturor. Påståendet synes ha uppfattats som bevis (indicium) för att en åter-
betalning skett.

Fyra av domarna i studien avser ägarna i ett uppdragsgivande företag, eftersom företagen, såvitt 
kunnat utredas, inte varit föremål för process i den aktuella frågan. I dessa fyra domar har ägarens 
talan ogillats.48 Inte heller i dessa fall finns bevis som påvisar att företrädaren för egen del mottagit 
del av återbetalning från uppdragstagande företag (en del i händelseförloppet).

Bevispresumtionen avseende förekomsten av ”fakturabolag” får en speciell betydelse i domarna 
mot ägarna eftersom den följs av en tillämpning av ytterligare en bevispresumtion. Regeringsrätten 
har nämligen fastställt i RÅ80 1:56 att undanhållna medel i ett fåmansbolag ska antas uttagna ur 
bolaget av huvudaktieägaren och således ska uttaget beskattas hos denne. 

Detta senare förhållande (ägarens uttag) är också ett av de senare leden i det påstådda händelse-
förloppet. Genom förekomsten av den första bevispresumtionen blir således den andra bevis-
presumtionen så att säga automatiskt tillämplig. Med andra ord: två antaganden följer på varandra. 
Det speciella i RÅ80 1:56 var att det var ostridigt att medel oriktigt lämnat bolaget. Tillämp-
ningen av bevispresumtionen i ett sådant fall förefaller inte gå utöver grundläggande rättsäkerhets-
krav. I de domar som ingår i denna studie är det däremot inte ostridigt att medel oriktigt lämnat 
bolaget. Frågan är om grundläggande rättsäkerhetskrav verkligen uppfylls i sådana fall. Denna fråga 
måste ställas mot bakgrund av att låga beviskrav och svag bevishantering kan vara förklaringen till 
att domstolen funnit förekomst av osann faktura (genom tillämpning av ”sannolika skäl” etc.). Det 
måste framhållas att skattetillägg också normalt utgår för ägaren. Fråga är om Europakonventionen 
medger att straff uttas på grund av flera bevispresumtioner?

Sammanfattningsvis leder ”bevispresumtionen” till en mycket stor lättnad i bevishänseende för 
Skatteverket.

10.3	 Sammanfattning	och	värdering

Om man ser det påstådda händelseförloppet som en kedja av händelser kan konstateras att de i 
domskälen angivna bevisen fördelas mycket ojämnt. 

Tyngdpunkten i bevisningen ligger på förhållanden hos uppdragstagaren. Det anges ett stort antal 
bevis som visar på allvarlig misskötsamhet hos uppdragstagaren. 

Däremot finns inte så många bevis när det kommer till frågan om någon svart verksamhet före-
kommit hos uppdragstagaren eller om verksamhet alls bedrivits. Det presenteras en hel del indicier 
på onormala aktiviteter men någon klarhet i sakförhållandena uppstår inte.
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Bevis som avser relationen mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren anges också i mindre omfatt-
ning. Det är uteslutande fråga om indicier, som syftar till att påvisa att affärsrelationen är onormal. 
Det kan vara fråga om avsaknad av skriftliga avtal, förekomsten av kontant betalning, bristande 
dokumentation kring uppdragen, okunskap om vem som varit företrädare för uppdrags tagaren eller 
vilka personer som utfört uppdragen. Regelmässigt avvisas uppdragsgivarens förklaringar.

Bevis som knyter an till uppdragsgivaren och dennes påstådda arbetsgivaransvar förekommer i 
princip aldrig. Det saknas således bevis för att uppdragsgivaren i realiteten haft arbetsgivaransvar 
för den svarta arbetskraften och bevis för att återbetalning skett till företaget eller till en företrädare 
för företaget. En avgörande och viktig del i det påstådda händelseförloppet bevisas således inte.

Mot bakgrund av det bevistema som gäller – att visa att det arbete som fakturorna avser, och som 
otvistigt har utförts, inte har utförts av personal tillhörande uppdragstagaren utan av personal för 
vilken uppdragsgivaren haft arbetsgivaransvar – kan det onekligen uppfattas som märkligt att bevis 
för att arbetsgivaransvar föreligger i det närmaste helt saknas. Ett illustrativt exempel är kammar-
rättens dom 7-KR där domstolen (som fastställer Skatteverkets beslut) konstaterar att det ”före-
ligger betydande oklarheter kring vilka personer som har utfört de aktuella arbetena och vem 
som är att betrakta som deras arbetsgivare”. Tydligare kan det inte sägas: bevisning för ett centralt 
moment i händelseförloppet anses onödigt.

Med en mycket kort sammanfattning kan konstateras att i majoriteten av rättsfallen ligger tyngd-
punkten i framlagda bevis på en mindre del av det komplicerade händelseförloppet, nämligen upp-
dragstagarens misskötsamhet. Att så är fallet tyder på att en slags bevispresumtion växt fram som 
innebär en bevislättnad för Skatteverket.
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11	 Sammanfattning

11.1	 Ojämnhet	i	domstolarnas	bedömning

En grundläggande rättsstatlig princip är att alla ska behandlas lika inför lagen. Detta ska åter-
speglas i rättstillämpningen, lika fall ska behandlas och bedömas enhetligt. 

En viktig observation i denna studie är att verkligheten synes vara en annan. Det är påfallande hur 
olika domstolarna hanterat samma rättsfråga med avseende på domskälens utformning, angivet 
bevistema, vem som ålagts bevisbördan, den erforderliga nivån på bevisstyrkan och de angivna 
rättsliga skälen, angiven bevisvärderingsmetod samt slutligen vilka bevis som uppfattas vara nöd-
vändiga för att det påstådda händelseförloppet ska anses visat. Det är således många gånger svårt 
att förstå utgången i målen.

Förhållandet gäller främst länsrätterna. Det är normalt svårt att vetenskapligt fastställa förekomsten 
av ojämnhet i domstolarnas hantering. Förklaringen till denna svårighet är att ”alla fall är olika” 
varför jämförelser av domar är mycket svårt. 

De domar som ingår i denna studie är naturligtvis olika med avseende på konkreta fakta men i 
grunden råder i samtliga domar samma påstådda och därmed prövade händelseförlopp. Därför 
borde rimligen domarna uppvisa ett stort mått av enhetlighet i prövningen. Så är uppenbarligen 
inte fallet.

11.2	 Ofullständiga	domskäl

En viktig observation är att ett stort antal domar anger svaga och ofullständiga domskäl. Det 
saknas uppgifter om hur domstolen sett på vilket bevistema som ska tillämpas, vem som har bevis-
bördan, vilken nivå på bevisning som krävs etc. En genomgående observation är att den skatt-
skyldiges invändningar inte tydligt värderas och vägs mot Skatteverkets åberopade bevis. En annan 
allmän observation är att domstolarna i domskälen kortfattat och ibland även bristfälligt anger den 
rättsliga problematiken.

Förekomsten av svaga och ofullständiga domskäl försvårar en kontroll av hur domstolen hanterat 
rättsfrågorna och bevisfrågorna. I vissa domar som ingår i studien är det nästan omöjligt att förstå 
hur domstolen bedömt frågan (ex. länsrätten i dom 1-LR). Naturligtvis omöjliggör detta för den 
rättssökande allmänheten att förstå utgången. 

En viktig observation har möjliggjorts till följd av den använda metoden att pröva domarna utifrån 
de enskilda frågeställningarna. Observationen är att låga krav vad avser de enskilda faktorerna 
”följer” varandra i de studerade enskilda domarna. I vissa domar innehåller domskälen såväl ett 
ofullständigt bevistema och svaga beviskrav, som en bristfällig bevisvärderingsmetod.49 

Det kan även observeras att förekomsten av svaga och ofullständiga domskäl med avseende på 
fråge ställningarna i studien, med något undantag, endast förekommer i domar vari Skatteverkets 
beslut fastställs. På samma sätt framkommer tydligt att i de domar den skattskyldige (uppdrags-
givaren) får framgång har domstolen ställt högre och tydligare krav på Skatteverkets processföring. 

Detta indikerar att noggrannhet och fullständighet i de angivna domskälen också återger en större 
noggrannhet i det faktiska arbetet, något som torde ha stor betydelse för utgången i målen. Detta 
förhållande är givetvis inte förvånande. Som Silfverberg framhåller är det en kvalitetssäkring att 
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bevisprövningen redovisas öppet i domskälen och för domstolen tjänar det som en kontroll av att 
bevisvärderingen hänger ihop och kan försvaras.50

Uppenbarligen har det också stor betydelse att domstolarna synes ställa låga krav på Skatteverket 
med avseende på bevisningens styrka. I de flesta domar har kravet antingen varit oklart eller endast 
uppgått till ”sannolikt”. Det finns också några uppseendeväckande exempel på en summarisk 
bedömning av bevisningen. Hur invändningar från den skattskyldiges sida värderats av domstolen 
anges normalt inte på ett tydligt sätt.

Problematiken åskådliggörs således mycket tydligt i undersökningen. I de fall domstolen ställer 
högre krav på att händelseförloppet (bevistemat) ska styrkas och anger en tydligt utförd enskild 
bevisprövning undanröjs ofta Skatteverkets beslut. 

Det kan inte vetenskapligt fastställas att det förhållandet att Skatteverket vinner i majoriteten 
av målen kan förklaras av att låga krav ställs på den framförda bevisningen. Den bild som fram-
kommer i denna studie pekar dock helt klart i den riktningen. En av slutsatserna i Silfverbergs 
framställning är som nämnts ovan att man inte bör försöka komma till rätta med ett eventu-
ellt missbruk av F-skattsedel genom att lätta på beviskraven. Tvärtom bör enligt Silfverberg 
beviskraven av rättssäkerhetsskäl höjas när det gäller påstående om att parterna i ett uppdrags-
förhållande ingått skenavtal för att dölja skatteundandragande. 

11.3	 Uppkomsten	av	en	bevispresumtion

Den utförda undersökningen visar att utgången i målen ofta kan förklaras av vilka krav domstolen 
ställt på bevisningen för att styrka det påstådda händelseförloppet. 

Studien visar att något som kan likställas med en bevispresumtion växt fram som det kan tyckas 
närmast spontant och utan närmare reflektion. Bevispresumtionen innebär att den företagare, som 
mottar fakturor från ett bolag med F-skatt som misskött sig och som visar tecken på att vara ett 
”faktura skrivande bolag”, antas i samråd med ”fakturabolaget” ha mottagit en osann faktura. Oftast 
räcker det med att påvisa omständigheter som tyder på att uppdragstagaren är ett s.k. faktura bolag 
samt några indicier på onormal affärsförbindelse för att det ska anses visat att uppdragsgivaren fått 
tillbaka det fakturerade beloppet och själv direkt eller indirekt avlönat svart arbetskraft. 

I de flesta av domarna tillämpas denna bevispresumtion. I studien ingår endast en minoritet av 
domar i vilka det ställts högre krav på bevis.

Ett märkligt rättsläge har uppstått. Reglerna om anmälningsskyldighet och solidariskt ansvar i SBL 
med avseende på arbetsgivaravgifter är svårare att tillämpa än det är att genom påstående om osann 
faktura helt bortse från F-skattsedeln, i vart fall när domstolen inte ställer högre beviskrav än vad 
som skett i ett stort antal av de undersökta domarna. 

Det uppstår också ett speciellt förhållande i de fall det prövas om ägarna i det uppdragsgivande 
bolaget kunnat tillgodoräkna sig medel som frigjorts genom upplägg med osanna fakturor. I dessa 
fall anses förutom bevispresumtionen avseende ”fakturabolag” också presumtionen i RÅ80 1:56 
bli tillämplig. Har således bevispresumtionen avseende ”fakturabolag” ansetts tillämplig anses 
även presumtionen i RÅ80 1:56 uppfylld. I de domar som ingått i studien är det dock inte, som i 
RÅ80 1:56, ostridigt att medlen oriktigt lämnat bolaget och det kan därför ifrågasättas om grund-
läggande rättsäkerhetskrav uppfylls i dessa fall.

Sammantaget innebär resultatet obestridligen en mycket stor lättnad i bevishänseende för Skatte-
verket. Eftersom Regeringsrätten inte prövat något mål avseende påstådd osann faktura bör 
påpekas att det är oklart hur Regeringsrätten skulle ställa sig till bevispresumtionen.
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Noter

1 6-LR/KR, 9-LR/KR, 15-LR, 20-LR.
2 Exempel på stort företag: 14-LR, exempel på enmansföretag: 10-LR/KR.
3 Slutrapport uthyrning av arbetskraft dnr 410 300893–09 123 s 26 - 27.
4 Skatteverkets beslut fastställs i sin helhet: 1-LR, 3-LR, 4-LR, 6-LR, 7-LR, 8-LR, 9-LR, 10-LR, 
11-LR, 12-LR, 16-LR, 17-LR, 18-LR, 19-LR, 20-LR, 22-LR, 23-LR, 24-LR, 25-LR, 26-LR, 
28-LR, 29-LR, 30-LR. Skatteverket beslut fastställs till viss del: 2-LR, 5-LR. Skatteverket beslut 
undanröjs: 13-LR, 14-LR, 15-LR, 21-LR, 27-LR, 31-LR.
5 Skatteverkets beslut fastställs i sin helhet: 2-KR, 4-KR, 5-KR, 6-KR, 7-KR, 8-KR, 9-KR, 11-KR, 
13-KR. Skatteverket beslut fastställs till viss del: 3-KR, 10-KR. Skatteverket beslut undanröjs: 
1-KR, 12-KR.
6 Silfverberg, s 25 f.
7 Silfverberg, s 27 f.
8 Idealbevistema: 5-LR, 14-LR, 16-LR, 17-LR, 21-LR, 24-LR, 26-LR, 27-LR, 28-LR. 
Ofullständigt bevistema: 1-LR, 6-LR, 7-LR, 8-LR, 10-LR, 13-LR, 15-LR, 18-LR, 20-LR, 23-LR, 
25-LR, 29-LR, 31-LR. Inget: 2-LR, 3-LR, 4-LR, 9-LR, 11-LR, 12-LR, 19-LR, 22-LR, 30-LR.
9 Idealbevistema: 5-LR. Ofullständigt bevistema: 1-LR, 6-LR, 7-LR, 8-LR, 10-LR, 13-LR. Inget: 
2-LR, 3-LR, 4-LR, 9-LR, 11-LR, 12-LR.
10 Idealbevistema: 1-KR, 2-KR, 3-KR, 5-KR, 7-KR, 12-KR. Ofullständigt bevistema: 6-KR, 
13-KR. Inget: 4-KR, 8-KR, 9-KR, 10-KR, 11-KR.
11 Ett ofullständigt bevistema kan också riskera att domstolen kommer till en felaktig rättslig 
slutsats, vilket 7-LR torde vara ett exempel på. 
12 Silfverberg, s. 25 f.
13 Inom parantes anges skälen som uppges för placering av bevisbördan. Skatteverket: 1-LR 
(oklart), 4-LR (eftertaxering, efterbeskattning), 5-LR (eftertaxe ring, efterbeskattning), 6-LR 
(oklart), 8-LR (osanna fakturor), 14-LR (efterbeskattning), 15-LR (skenavtal), 16-LR (oklart), 
18-LR (p.g.a. ordnad bokföring hos skattskyldig och fråga om skattetillägg), 21-LR (oklart), 22-LR 
(oklart), 24-LR (oklart), 26-LR (osanna faktu ror), 28-LR (osanna fakturor), 29-LR (p.g.a. ordnad 
bokföring hos skattskyldig och fråga om skattetillägg), 31-LR (eftertaxering, efterbeskattning). 
Skattskyldig: 23-LR (avdrag för kostnader), 27-LR (avdrag för kostnader). Framgår inte: 2-LR, 
3-LR, 7-LR, 9-LR, 10-LR, 11-LR, 12-LR, 13-LR, 17-LR, 19-LR, 20-LR, 25-LR, 30-LR.
14 Inom parantes anges skälen som uppges för placering av bevisbördan. Skatteverket: 1-LR 
(oklart), 4-LR (eftertaxering, efterbeskattning), 5-LR (eftertaxe ring, efterbeskattning), 6-LR 
(oklart), 8-LR (osanna fakturor). Framgår inte: 2-LR, 3-LR, 7-LR, 9-LR, 10-LR, 11-LR, 12-LR, 
13-LR.
15 Inom parantes anges skälen som uppges för placering av bevisbördan. Skatteverket: 
1-KR (eftertaxering, efterbeskattning), 2-KR (efterbeskattning), 3-KR (oklart), 4-KR 
(eftertaxering, efterbeskattning), 5-KR (efterbeskattning), 6-KR (eftertaxering), 7-KR 
(eftertaxering, efterbeskattning), 8-KR (eftertaxering, efterbeskatt ning), 11-KR (oklart), 12-KR 
(efterbeskattning). Oklart: 9-KR, 10-KR, 13-KR.
16 27-LR.
17 Silfverberg, s 27 ff.
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18 Silfverberg, s. 27.
19 Mycket sannolikt: 1-LR (”tillräcklig grad av sannolikhet”), 4-LR (”styrka”), 5-LR (”tillräcklig 
grad av sannolikhet), 6-LR, 9-LR (”… med stor sannolik het…”), 11-LR (”… finner det mycket 
san nolikt…”, ”… finner vidare det sannolikt…”), 13-LR (”… det är inte visat…”), 14-LR (”med 
den styrka som krävts”), 15-LR (”visa”), 21-LR (”Sammanfattningsvis anser LR att SKV inte kan 
anses ha gjort sannolikt, än mindre mycket sannolikt att de aktuella fakturorna är osanna”), 23-LR 
(”ska visa”, ”inte styrkt”), 25-LR (”… det är mycket sannolikt att…”), 31-LR (”… är inte heller 
visat eller ens gjorts sannolikt…”, ”… med hänsyn till de krav på bevisning i mål om eftertaxe ring 
och efterbeskattning…”). Sannolikt/Mycket sannolikt: 3-LR, 18-LR, 28-LR, 29-LR. Sannolikt: 
7-LR (”… anser länsrätten att det är sannolikt att svart arbete har använts.”), 16-LR (”erforderlig 
grad av sannolikhet”), 20-LR, 22-LR (”… Skatteverket … gjort sannolikt…”), 24-LR (”… gjort 
sannolikt…”), 26-LR, 27-LR, i samtliga domar utom 26-LR och 27-LR prövas skattetillägg. 
Oklart: 2-LR, 8-LR, 10-LR, 12-LR, 17-LR, 19-LR, 30-LR.
20 Mycket sannolikt: 1-LR (”tillräcklig grad av sannolikhet”), 4-LR (”styrka”), 5-LR (”tillräcklig 
grad av sannolikhet), 6-LR, 9-LR (”… med stor sannolik het…”), 11-LR (”… finner det mycket 
san nolikt…”, ”… finner vidare det sannolikt…”), 13-LR (”… det är inte visat…”). Sannolikt/
Mycket sannolikt: 3-LR. Sannolikt: 7-LR (”… anser länsrätten att det är sannolikt att svart arbete 
har använts.”). Oklart: 2-LR, 8-LR, 10-LR, 12-LR.
21 Mycket sannolikt: 1-KR, 2-KR, 4-KR (”styrka”), 5-KR, 6-KR (styrkt, visat), 7-KR 
(”Kammarrätten finner… att SKV har uppfyllt…[bevisbördan]”), 9-KR (”… med stor 
sannolikhet…”), 11-KR, 12-KR (”… krävs det att verket genom sin utredning visar att…”), 
13-KR (”… framstår som mycket sannolikt att… ). Sannolikt/Mycket sannolikt: 3-KR. Oklart: 
8-KR, 10-KR.
22 16-LR, 20-LR, 22-LR, 24-LR, 26-LR, 27-LR.
23 7-LR.
24 7-LR, 16-LR, 20-LR, 22-LR, 24-LR.
25 Silfverberg, s 29.
26 Silfverberg, s 29 f.
27 Viss prövning av enskilda bevis: 1-LR, 4-LR, 5-LR, 7-LR, 8-LR, 9-LR, 10-LR, 11-LR, 13-LR, 
14-LR, 15-LR, 16-LR, 17-LR, 18-LR, 19-LR, 20-LR, 21-LR, 22-LR, 23-LR, 24-LR, 25-LR, 
26-LR, 27-LR, 28-LR, 29-LR, 30-LR, 31-LR. Summarisk: 2-LR, 3-LR, 6-LR, 12-LR.
28 Viss prövning av enskilda bevis: 1-LR, 4-LR, 5-LR, 7-LR, 8-LR, 9-LR, 10-LR, 11-LR, 13-LR. 
Summarisk: 2-LR, 3-LR, 6-LR, 12-LR. 
29 Viss prövning av enskilda bevis: 1-KR (uppger vad som inte visats), 2-KR, 3-KR, 4-KR, 5-KR, 
6-KR, 7-KR, 9-KR, 10-KR, 11-KR, 12-KR (uppger vad som inte visats), 13-KR. Summarisk: 
8-KR. 
30 Silfverberg, s 29.
31 13-KR.
32 17-LR.
33 29-LR.
34 24-LR.
35 Silfverberg s 29.
36 Silfverberg, s 26.
37 2-KR.
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38 2-LR, 3-LR, 6-LR, 12-LR. 
39 1-KR, 14-LR.
40 26-LR, 29-LR.
41 17-LR.
42 18-LR.
43 19-LR.
44 2-LR, 8-LR/KR, 16-LR, 26-LR.
45 2-KR, 3-KR, 4-LR/KR, 5-KR, 6-KR, 7-LR/KR, 9-LR, 11-LR, 13-KR, 18-LR, 20-LR, 22-LR, 
24-LR, 25-LR, 28-LR, 29-LR, 30-LR.
46 1-KR, 5-LR, 13-LR.
47 10-KR, 12-KR, 14-LR, 15-LR, 21-LR, 27-LR, 31-LR.
48 6-LR/KR, 9-LR/KR, 15-LR, 20-LR.
49 Exempelvis 1-LR, 2-LR, 3-LR, 7-LR, 12-LR, 17-LR, 23-LR, 30-LR, 8-KR.
50 Silfverberg, s 29 f.



Innehåll

Utgångspunkter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Åtgärder för att förbättra bevisprövning i domstolarna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Åtgärder för att förbättra kontrollen hos Skatteverket  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

III Slutsatser



Svenskt Näringsliv

III Slutsatser 2

Utgångspunkter

I den första delen av detta projekt har F-Skattsedelns rättsverkningar undersökts med utgångs-
punkt i regelsystemet och rättspraxis från Regeringsrätten. I undersökningen belyses den spän-
ning som finns mellan å ena sidan det politiska intresset att slå vakt om F-skattesystemet, dvs. 
att erbjuda enkla och klara regler för parterna i ett uppdragsförhållande, och å andra sidan möjlig-
heten att utnyttja systemet för skatteundandragande. Denna spänning illustreras bl.a. i för-
arbetena till reformen ”F-skatt åt fler”, där regeringen och riksdagen framhåller att ytterligare 
kontroll möjligheter skulle motverka syftet med reformen; se avsnitt 2.6.3. En av slutsatserna i 
undersökningen är att man inte bör försöka komma till rätta med missbruket genom att lätta på 
beviskraven. Tvärtom bör beviskraven av rättssäkerhetsskäl höjas när det gäller påstående om att 
parterna i ett uppdragsförhållande ingått skenavtal för att dölja skatteundandragande. Systemets 
svagheter bör motverkas på annat sätt.  

I den andra delen av projektet har undersökts hur länsrätter och kammarrätter i praktiken förhåller 
sig till bevisprövningen i mål där Skatteverket angripit problemet med missbruk av F-skattsedlar 
genom att bortse från skattsedlarna i stället för att använda de regler som lagstiftaren erbjuder för 
att motverka missbruket. Flera intressanta observationer framkommer i den andra delen. En viktig 
slutsats är att domstolarna inte visar tillräcklig omsorg i själva domskrivningen. Många domar är 
svåra att följa. Det studerade materialet visar sammanfattningsvis att det förhållningssätt till bevis-
frågorna som kommit till uttryck i flertalet av domarna inte är förenligt med ett grundläggande 
krav på rättssäkerhet. 

En viktig utgångspunkt för oss är att F-skattesystemets huvuddrag ska behållas för att inte åter-
skapa den rättsosäkerhet som rådde före reformen. Det skulle stå i direkt strid med den politiska 
ambitionen att på olika sätt förbättra villkoren för företagandet. Samtidigt kan ett system som 
underlättar missbruk oavsiktligt ge konkurrensfördelar för oseriösa företag och därför vara till 
nack del för näringslivet. För att säkerställa F-skattesystemets funktion framstår därför vissa ingrepp 
i reglerna som ofrånkomliga. I denna avslutande del av projektet avser vi att lyfta fram några olika 
åtgärder som kan övervägas både för att slå vakt om F-skattesystemets grunder och för att mot-
verka missbruk av F-skattsedlar.

Åtgärder för att förbättra bevisprövning i domstolarna

Som framgått i projektets båda delar anser vi att domstolarna bör ägna mer omsorg åt bevispröv-
ningen för att kvalitetssäkra den. Domstolarna måste framförallt bli bättre på att i domskälen redo-
visa vad som skall bevisas, vem som skall framlägga bevis, med vilken styrka något skall visas och 
slutligen hur bevisvärderingen gått till. 

Det är givetvis viktigt att rättssäkerheten iakttas redan vid taxeringsrevisioner och taxeringsbeslut 
hos Skatteverket. Ett felaktigt beslut kan få ekonomiska skadeverkningar för den enskilde även om 
beslutet ändras efter överklagande. Självklart tillhör det Skatteverkets ansvarsområde att verka för 
att säkerställa skatteutredningarnas kvalitet. Men eftersom det är domstolarna som bestämmer vad 
som fordras för att fastställa ett överklagat beslut, är det domstolarna som ytterst ger anvisningar 
om kvalitetsnivån på utredningarna. I den mån Skatteverket har framgång i domstol när ett beslut 
om upptaxering överklagas kan det ses som ett accepterande av utredningens kvalitet. En mer kri-
tisk inställning till den bevisning som Skatteverket lägger fram i domstolsprocesser skulle sannolikt 
få återverkningar på Skatteverkets utredningar. Åtgärder för att säkerställa kvaliteten i rättstillämp-
ningen bör därför i första hand inriktas mot domstolsprocessen. 
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Resultaten i projektets andra del visar att det för skatteprocessens del är angeläget att utveckla 
metoder för en strukturerad bevisprövning. Om detta bör ske lagstiftningsvägen eller på annat 
sätt, exempelvis genom icke bindande riktlinjer eller utbildningsinsatser behöver övervägas 
närmare. Som berörs i undersökningens första del har Justitiekanslern i en rapport lagt fram ett 
förslag om att det i brottmål ska införas ett krav i lagstiftningen på redovisning och bedömning 
av den till talades invändning i skuldfrågan om det inte är uppenbart obehövligt.1 Bakgrunden är 
att det bland dem som medverkat i utredningen fanns en förhållandevis bred enighet om att den 
största rättssäkerhetsgarantin när den tilltalade har förnekat en gärning är att den tilltalades inställ-
ning i skuldfrågan redovisas uttryckligen i domskälen och invändningar behandlas var och en för 
sig. Det största problemet ansågs vara att bevisprövningen inte sällan har redovisats på ett alltför 
över gripande sätt. Det är inte ovanligt, framhöll Justitiekanslern, att domstolen redovisar sin pröv-
ning i en enda mening där det konstateras att bevisningen sammantaget visar att den tilltalade 
är skyldig. Även om förslaget är inriktat på brottmål finns det slående likheter med de problem 
som identifierats i undersökningen av hur domstolarna redovisar de invändningar som de skatt-
skyldiga gör i målen om F-skattsedelns rättsverkningar. I detta sammanhang är det värt att nämna 
att Skatte verkets rättsliga grund för att underkänna F-skattsedeln är att ett ekonomiskt brott 
begåtts. De överväganden som behöver göras för att förbättra bevisprövningen inom förvaltnings-
processen bör även omfatta möjligheten att införa en motsvarighet till Justitiekanslerns förslag. 
Det är möjligt att en sådan regel endast är lämplig för några av de olika måltyper som ryms inom 
förvaltnings processens ram eller att regeln bör konstrueras på ett annorlunda sätt än vad Justitie-
kanslern föreslagit för brottmålsprocessens del.

I sammanhanget bör också nämnas att Förtroendeutredningen presenterat strategier och förslag för 
att stärka medborgarnas förtroende för domstolarna.2 Av intresse för detta projekt är i första hand 
förslagen rörande domskrivning. Även om förslagen främst är inriktade på att göra domarna lätt-
lästa och begripliga för mottagarna, lyfts också kvaliteten på den juridiska argumentationen fram 
när det gäller domskrivningen. Inte minst är det av intresse att utredningen anser att utbildningen 
i domskrivningsfrågor bör ges i betydligt större utsträckning än för närvarande. Naturligtvis bör 
detta även innefatta redovisningen av bevisprövningen i domar. Vår förhoppning är att denna 
undersökning kan initiera en debatt och diskussion kring lämpliga åtgärder i denna del.

Åtgärder för att förbättra kontrollen hos Skatteverket

Analysen av rättstillämpningen hos länsrätter och kammarrätter visar att uppdragsgivarna får bära 
en del av ansvaret för kontrollen av uppdragstagarnas skötsamhet i förhållandet till myndigheterna. 
I många domar framhålls det som belastande för uppdragsgivarna att uppdragstagarna har miss-
skött betalning av skatter och avgifter, att de inte har lämnat kontrolluppgifter, att de har s.k. mål-
vakter i sina styrelser, att de efter en tid gått i konkurs etc. Att uppdragstagarna har en fungerande 
verksamhet är naturligtvis en omständighet som bör beaktas när det gäller att bedöma om ett 
träffat arbetsavtal mellan parterna har ett verkligt innehåll. Men Skatteverket kan inte skjuta över 
ansvaret för kontrollen av att en uppdragstagare redovisar skatter och avgifter och i övrigt fullgör 
sina skyldig heter till uppdragsgivaren. Det är Skatteverket som har detta ansvar och som dessutom 
har bästa förutsättningar att kontrollera att betalning sker. 

När reglerna om att få F-skattsedel utvidgades betonade regeringen att beslutet om att tilldela 
en sökande F-skattsedel var mer eller mindre preliminärt. Regeringen ansåg att det var lämpligt 
att de dåvarande skattemyndigheterna följde upp att den som nyligen fått F-skattsedel verkligen 

1 Se Justitiekanslerns rapport den 12 november 2009 s. 57.
2 Se SOU 2008:106, särskilt s. 202 ff.
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bedrev näringsverksamhet. I dag görs regelbundna maskinella kontroller att företag som har F-skatt 
lämnar deklarationer och att de inte ådrar sig skatteskulder. Men uppföljningen av om verksam-
heten kommit i gång och hur den utvecklats lär dock inte ske i tillräcklig omfattning. Det bör 
därför övervägas insatser för att underlätta och förbättra uppföljningen av företag som tilldelats 
F-skattsedel. 

En möjlighet kan vara att tidsbegränsa giltigheten av en F-skattsedel. Skatteverket föreslog redan 
2004 en sådan åtgärd.3 Bakgrunden var bl.a. problemen att kontrollera utlänningar som fått 
F-skattsedel men som är begränsat skattskyldiga i Sverige och saknar fast driftställe här. Skatte-
verket föreslog i promemorian att en tidsbegränsad F-skattsedel skulle tilldelas fysisk person som i 
sin ansökan lämnar sådana uppgifter att preliminär skatt inte ska debiteras eller att den preliminära 
skatten för inkomståret skulle uppgå till högst 5 000 kr. 

Det bör övervägas att bygga vidare på detta förslag. En möjlighet kan vara att tidsbegränsa giltig-
heten av en F-skattsedel inte bara i de fall då sökanden är en fysisk person med låg omsättning, 
utan i alla de fall då det inte är klarlagt att en seriös näringsverksamhet redan bedrivs. Företaget 
skulle då efter viss tid behöva söka på nytt om F-skattsedel. Genom att utfärda tidsbegränsade 
F-skattsedlar till den som uppger sig ha för avsikt att börja bedriva näringsverksamhet skulle man 
minska möjligheterna att under en längre tid använda F-skattsedeln i skatteundandragande syfte.

En sådan åtgärd torde dock inte vara tillräcklig för mer utstuderad brottslighet, där företag många 
gånger endast är verksamma under en mycket begränsad tidsperiod för att sedan låta verksamheten 
återuppstå inom ramen för ett annat bolag. För denna typ av brottslighet kan det i stället övervägas 
att rikta in åtgärder mot dem som sitter i bolagens styrelser. 

Bolagsverket har i sitt näringslivsregister uppgifter om vilka personer som sitter som ledamöter 
eller suppleanter i styrelser för bl.a. aktiebolag. Av näringslivsregistret framgår också när ett aktie-
bolag blir försatt i konkurs och om årsredovisning har lämnats in. Information om exempelvis täta 
styrelse förändringar kan vara en indikation som bör ge Skatteverket anledning att utreda huruvida 
tidigare tilldelad F-skattesedel ska få behållas. För att återkallelse ska kunna ske måste dock förut-
sättningarna i 4 kap. 13 § SBL vara uppfyllda. I nio punkter anges de situationer då en F-skattsedel 
kan återkallas. Dessa regler ska också beaktas vid utfärdande av F-skattsedel; se 4 kap. 11 § SBL. 
Den enda av de uppräknade återkallelsegrunderna i 13 § som tar sikte på förhållanden som gäller 
företrädare för bolaget är punkt 9. Enligt bestämmelsen i den punkten kan ett fåmansföretags eller 
fåmansägt handelsbolags F-skattsedel återkallas om företaget har en företagsledare som handlat 
på ett sådant sätt att F-skattsedel inte får utfärdas för honom. För att säkerställa F-skattesystemet 
bör det övervägas om det inte finns anledning att utvidga återkallelsereglerna till att omfatta alla 
styrelse ledamöter i fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag. I kombination med ett bättre utnytt-
jande av uppgifter i näringslivsregistret kan det motverka att s.k. målvakter sätts in i bolagsstyrelser. 

Sammanfattningvis kan konstateras att det finns åtskilliga möjligheter att utforma regelverket så att 
missbruk försvåras. Det finns således inget behov av att kompromettera rättstillämpningen i syfte 
att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Rättssäkerhet får aldrig bli ett innehållslöst ord. Sam-
tidigt är det ofrånkomligt i ett rättsamhälle att rättsäkerhet kan försvåra bekämpningen av modern 
avancerad brottslighet. Som Axberger anför är dock alternativet – att rucka på principer som utgör 
bärande delar i hela rättstaten – inte lämpligt.4 

3 SKV:s promemoria 2004-03-30 om F-skatt till utlänningar som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och som saknar fast 
driftställe här.
4 Se Axberger, Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar, Brå 1988:3 s. 191.



Bilaga: Sammanställning av domar

Inledning

I bilagan presenteras en sammanställning av de domar som legat till grund för studien av under
rätternas hantering av Fskattsedeln, i fall då prövning skett avseende giltigheten hos fakturor 
utfärdade av en uppdragstagare till en uppdragsgivare.

Sammanställningen innehåller 44 domar, varav 31 domar är från länsrätten och 13 domar från 
kammarrätten. För att i största mån bevara anonymiteten har varje dom fått ett referensnummer 
som anges i sammanställningen. Vidare anges även domarnas målnummer, högsta prövningsin
stans, datum för beslut samt utgång. 

I sammanställningen kan utläsas vad som i domarna ansetts utgöra bevistema. Vidare ges en redo
görelse för vad som, enligt domskälen, legat till grund för domstolens bedömning. Redogörelsen 
överensstämmer i stort med vad som framgår av domskälen. I vissa fall har emellertid en samman
fattning getts av bedömningarna. I redogörelsen har dessutom personernas namn ändrats för att 
bevara de skattskyldiges anonymitet.
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Innehållsförteckning 

 

Fall med både länsrättsdom och kammarrättsdom 

Ref.nr. Målnr. Sidnr. 

1 
LR 20380-07 m.fl 4 

KR 8593--8602-08 5-6 

2 
LR 20327-07 m.fl 7 

KR 2986--2988-09 8-9 

3 
LR 907-08 m.fl. 10 

KR 1079-09 m.fl. 11-12 

4 
LR 22491-07 m.fl. 13-15 

KR 8482-08 m.fl. 16 

5 
LR 21123-07 m.fl. 17-18 

KR 1041-09 m.fl. 19-20 

6 
LR 23070-07 m.fl. 21 

KR 7941-08 m.fl. 22-25 

7 
LR 21384-04 m.fl. 26-31 

KR 7806-06 m.fl. 32-34 

8 
LR 1285-06 m.fl. 35-37 

KR 2490-08 m.fl. 38 

9 
LR 16148-05 m.fl. 39-40 

KR 3085-08 m.fl. 41 

10 
LR 2533-07 m.fl. 42-43 

KR 2433-08 m.fl. 44-45 

11 
LR 23300-06 m.fl. 46-47 

KR 754-08 m.fl. 48 

12 
LR 26311-05 m.fl. 49 

KR 2531-06 m.fl. 50 

13 
LR 5643-02 m.fl. 51-52 

KR 2619-04 m.fl. 53-54 
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Fall med enbart länsrättsdom 

Ref.nr. Målnr. Sidnr. 

14 LR 27615-07 m.fl. 55-56 

15 LR 25744-08 m.fl. 57-58 

16 LR 21464-08 m.fl. 59-60 

17 LR 4911-08 m.fl. 61-63 

18 LR 11644-07 m.fl. 64-66 

19 LR 1695-08 m.fl. 67-68 

20 LR 10779-08 m.fl. 69-70 

21 LR 1397-08 m.fl. 71-73 

22 LR 2930-07 m.fl. 74-76 

23 LR 10119-08 m.fl. 77-78 

24 LR 14334-07 m.fl. 79-80 

25 LR 11541-08 m.fl. 81-82 

26 LR 10287-07 m.fl. 83-85 

27 LR 21393-06 m.fl. 86 

28 LR 11312-07 m.fl 87-90 

29 LR 13256-07 m.fl. 91-93 

30 LR 10654-07 m.fl. 94-95 

31 LR 10804-06 m.fl. 96 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda till Byggnadsfirman varit osanna. 
 
Länsrättens bedömning:  
Frågan i målen är om de aktuella fakturorna motsvaras av verkliga kostnader för bo-
laget eller om de är del i ett förfarande som innebär att medel tagits ut ur bolaget på 
det sätt som Skatteverket påstått. Har medel på detta sätt förts ut ur bolaget ska dessa, 
om de inte använts för bolagets räkning, anses ha kommit RH till del, eftersom det 
enligt praxis är en allmän regel att företagsledaren i ett fåmansbolag personligen be-
skattas för sådana medel (RÅ 80 1:56). 
 
Länsrätten finner på de skäl Skatteverket anfört i sina beslut, att verket med tillräck-
lig grad av sannolikhet har visat att fakturorna från bemanningsföretagen är osanna 
och har använts för att kunna göra skattefria uttag ur bolaget. Eftersom det således 
varit fråga om avtal för skens skull, saknar det enligt länsrättens mening betydelse 
huruvida bemanningsföretagen innehaft F-skattsedel. Inte heller några övriga om-
ständigheter som framförts i målet ger skäl att frångå verkets ställningstagande. 
 
I fråga om skattetillägg finner länsrätten i likhet med Skatteverket att de skattskyldi-
ga lämnat oriktiga uppgifter och att det finns förutsättningar att påföra skattetillägg. 
Det har inte framkommit några skäl att befria de skattskyldiga från skattetillägg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fall med länsrättsdom och kammarrättsdom 

Klagande/ref.nr. 
 

Datum för beslut Utgång 

Mål nr 20380-07 m.fl. 
Klagande: 1. RH 
2. Byggnadsfirman 
 

1- LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 

2008-10-17 Länsrätten avslår överklagandet och 
framställningen. 
 
Målet avser eftertaxering, efter-
beskattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätten: Frågan i målen är om de aktuella fakturorna motsvaras av verkliga kostnader för bolaget eller om de är del i ett förfa-
rande som innebär att medel tagits ut ur bolaget på det sätt som SKV påstått. 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda till Byggnadsfirman varit osanna. 
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Fall med länsrättsdom och kammarrättsdom 

Klagande/ref.nr. 
 

Datum för beslut Utgång 

Mål nr 20380-07 m.fl. 
Klagande: 1. RH 
2. Byggnadsfirman 
 

1- LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 

2008-10-17 Länsrätten avslår överklagandet och 
framställningen. 
 
Målet avser eftertaxering, efter-
beskattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätten: Frågan i målen är om de aktuella fakturorna motsvaras av verkliga kostnader för bolaget eller om de är del i ett förfa-
rande som innebär att medel tagits ut ur bolaget på det sätt som SKV påstått. 
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Kammarrättens bedömning:  

Frågan i målen är huruvida de fakturor som utställts av de två underentreprenörsbo-
lagen X och Y motsvarar arbeten som har utförts av personal eller underentreprenö-
rer tillhörande dessa bolag eller av personal för vilken Byggnadsfirman haft arbetsgi-
varansvar. Skatteverket har gjort bedömningen att X och Y inte har bedrivit någon 
faktisk verksamhet och att fakturorna därför inte motsvaras av verkliga affärshändel-
ser. Enligt Skatteverket har Byggnadsfirman bokfört osanna fakturor för att avlöna 
svart arbetskraft, tillgodogöra sig ingående mervärdesskatt samt dölja och tillgodose 
företagsledarens uttag ur bolaget. I målen är ostridigt att de arbeten som de utfärdade 
fakturorna avser faktiskt har blivit utförda. 

Eftertaxering/efterbeskattning m.m. 

 
Målen gäller eftertaxering och efterbeskattning, vilket innebär att det är SKV som 
har bevisbördan för att fakturorna från X och Y är osanna och har använts för att 
kunna avlöna Byggnadsfirmans egen personal och göra skattefria uttag ur bolaget. I 
mål om eftertaxering och efterbeskattning är också kraven på bevisningen högre än i 
det ordinära taxeringsförfarandet. 
 
Kammarrätten gör följande bedömning. 
Skatteverket har till stöd för sina omprövningsbeslut åberopat en rad omständigheter 
som med viss styrka talar för att de aktuella fakturorna är osanna. Det är till stor del 
sådana omständigheter som är kännetecknande för bolag som utfärdar osanna faktu-
ror (s.k. fakturabolag). Frågan är om utredningen ger tillräckligt stöd för verkets på-
stående att bolagen inte har bedrivit någon egentlig verksamhet i förhållande till 
Byggnadsfirman. 
 
När det gäller bolag X ingår i Skatteverkets utredning Handens tingsrätts dom. Frå-
gan är emellertid vilken betydelse domen, som inte avser RH eller Byggnadsfirman, 
kan tillmätas i nu föreliggande mål. Domen ger onekligen stöd för att X i förhållande 
till Byggnadsfirman inte har bedrivit någon annan verksamhet än utfärdande av 
osanna fakturor. Av utredningen framgår dock att X har haft flera uppdragsgivare, 
vars affärsrelationer med X inte har varit föremål för bedömning i domen. Enbart av 
vad som framkommit i domen kan därför inte någon bestämd slutsats i nu förevaran-
de mål dras. 
 
 
Vad gäller Y har Skatteverket åberopat protokollet från edgångssammanträdet med 
styrelseledamot i bolaget. Utredningen i denna del talar för SKV:s påstående att Y 

Klagande/ref.nr. 
 

Datum för beslut Utgång 

Mål nr 8593--8602-08 
Klagande: 1. RH 
2. Byggnadsfirman 
 

1- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holms län 
. 
Överklagat dom i Länsrät-
ten i Stockholms  län. 
2008-10-17 

2010-01-26 Kammarrätten bifaller RH:s överkla-
gande. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, skattetillägg. 

Bevistema: 
Kammarrätten: Frågan i målen är huruvida de fakturor som utställts av de två underentreprenörerna motsvarar arbeten som har ut-
förts av personal eller underentreprenörer tillhörande dessa bolag eller av personal för vilken Byggfirman haft arbetsgivaransvar. 
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inte har tillhandahållit Byggnadsfirman de tjänster som avses med fakturorna men 
kan inte ensamt läggas till grund för en sådan bedömning. 
 
SKV har, utöver påståendet om att det har förekommit osanna fakturor, inte anfört 
någon bevisning eller några omständigheter som ger skäl för att anta att Byggnads-
firman har avlönat personal svart. I utredningen finns inte heller några uppgifter som 
ger stöd för att anta att det har funnits någon koppling mellan fakturabolagen eller 
personer som gjort uttag av pengar i bolagen och Roland Hansson eller Byggnads-
firman. SKV har vidare inte förebringat någon utredning som visar att de pengar som 
Byggnadsfirman fört över till X:s och Y:s konton och som tagits ut kontant till någon 
del har återbetalats till R eller Byggnadsfirman. Verket har inte heller åberopat någon 
bevisning för att sådana återbetalade pengar använts av Byggnadsfirman till att avlö-
na egen personal. 
 
Även om det föreligger starka skäl för Skatteverkets uppfattning finner kammarrätten 
vid en samlad bedömning av SKV:s utredning att det likväl inte kan uteslutas att det 
förhåller sig på det sättet att såväl X som Y kan ha bedrivit viss inte redovisad verk-
samhet i förhållande till Byggnadsfirman. Vad Skatteverket åberopat om brister hän-
förliga till de aktuella fakturornas utformning föranleder härvid inte någon annan 
bedömning. 
 
Med hänsyn till det anförda finner kammarrätten att SKV med för eftertaxering och 
efterbeskattning erforderlig styrka inte visat att fråga är om osanna fakturor på det 
sätt som Skatteverket hävdat. Vid angivna förhållanden föreligger inte någon oriktig 
uppgift, varför grund för eftertaxering och efterbeskattning samt påförande av skatte-
tillägg saknas. 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda till bemanningsföretag varit osanna. 
 
Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda till Bygg AB varit osanna. 
 
Länsrättens bedömning:  
Den tingsrättsdom [brottsmålsdom från april 2008, som till viss del avsett samma 
personer – dock ej Bygg AB:s företrädare MW och RP- som figurerat i samband med 
det skeende som nu är föremål för prövning] bolaget åberopat avser helt andra ske-
enden, och betydligt senare tidsperioder, än vad som nu skall prövas. Domen kan inte 
anses ha någon beaktansvärd bäring på förevarande mål. Länsrätten bortser därför 
från tingsrättsdomen vid sin prövning nedan. 
 
Målen rör - vad gäller för bolaget negativa ändringar genom det överklagade beslutet 
- genomgående omprövningar genom efterbeskattning. Detta gäller således även be-
träffande ändringarna avseende mervärdesskatt. Länsrätten finner inte anledning att i 
och för åsättande av efterbeskattningar komma till någon annan slutsats beträffande 
förekomsten av osanna fakturor än vad tingsrätten gjort. Vad gäller de omständighe-
ter som ligger till grund för denna slutsats får här räcka med att hänvisa till utred-
ningen sådan den nedtecknats i tingsrättens dom från juni 2007[bolagets två enda 
anställda, företagsledarna M.W och R.P, har med dömts för bokföringsbrott, försvå-
rande av skattekontroll och skattebrott]. 
 
Det innebär att endast betalningen om 430 000 kr mot fakturorna 86, 106 och 107 
kan anses ha utgjort betalning för osanna fakturor i nu aktuell mening. Av det faktu-
rerade beloppet har 86 000 kr angetts avse mervärdesskatt. Betalningen av fakturorna 
är i sin helhet att betrakta som lön till M.W och R.P. Det saknas utrymme att öka 
detta belopp med anledning av de föregivna provisionerna (jfr det överklagade beslu-
tet s. 14 och 25). Det nu angivna leder till justeringar avseende mervärdesskatt och 
underlag för arbetsgivaravgifter. Skatteverket har i detta avseende hänfört justering-
arna till september (mervärdesskatten) respektive november 2004. Det saknas anled-
ning att frångå den bedömningen här. 
 
Det finns grund för att påföra skattetillägg med anledning av justeringarna enligt 
ovan. Skäl för befrielse från skattetilläggen har inte framkommit. 
I övriga sakhänseenden har det saknats grund för det överklagade beslutet. Då har 
även de därmed förbundna skattetilläggen saknat grund. 

 
 
 

 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 20327-07 m.fl. 
 
Klagande: Bygg AB 
(bolaget)  samt Skatte-
verket. 
 

2- LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 

2009-02-26 Länsrätten bifaller delvis överklagan-
det. 
 
Målet avser efterbeskattning, ordinarie 
beskattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätten: Framgår inte. 
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Kammarrättens bedömning: 

Den första frågan kammarrätten har att ta ställning till är vilka beviskrav som ska 
ställas på Skatteverket. 

Skatteverkets bevisbörda 

 
Enligt kammarrättens mening ställs generellt inte lika höga krav på bevisning i mål 
om efterbeskattning som i brottmål. För det fall Skatteverket kan presentera en om-
fattande bevisning eller, i avsaknad av konkreta bevis, kan visa på omständigheter 
som starkt talar för att ett visst förhållande är för handen ankommer det på den skatt-
skyldige, även i mål om efterbeskattning, att komma med trovärdiga förklaringar till 
de förhållanden som Skatteverket gör gällande. Om Skatteverket genom sin utred-
ning visat att ett visst förhållande är för handen och det saknas godtagbara invänd-
ningar från den skattskyldige har Skatteverket nått upp till de höga beviskrav som 
ställs i mål om efterbeskattning. 
 
Skatteverket har i målen gjort gällande att det beträffande mervärdesskatten inte är 
fråga om efterbeskattning utan att Skatteverkets beslut är fattat inom ramen för den 
ordinära omprövningen. Bolaget anser att det är fråga om en otillåten taleändring. 
Kammarrätten kan konstatera att bolaget har brutet räkenskapsår och att det beskatt-
ningsår som är aktuellt är år 2005 vilket innebär att år 2006 är taxeringsår för mer-
värdesskatten, jfr 1 kap. 6 b § skattebetalningslagen (1997:483, SBL), 1 kap. 14 § 
mervärdesskattelagen (1994:200) och 1 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229). 
Vid detta förhållande är Skatteverkets beslut gällande mervärdesskatten fattat inom 
ramen för den ordinarie omprövningen enligt 21 kap. 9 § SBL och då är beviskraven 
lägre än vid efterbeskattning. 
 
Saken i målen i nu aktuellt hänseende är bolagets rätt till avdrag för ingående mer-
värdesskatt redovisningsperioderna maj-september 2004. Att Skatteverket prövat 
saken utifrån reglerna om efterbeskattning men nu gör gällande att fråga är om en 
ordinarie omprövning är enligt kammarrättens mening inte en ändring av talan. Skat-
teverkets beslut att neka bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt aktuella redo-
visningsperioder ska således prövas utifrån de beviskrav som gäller för ordinarie 
omprövning. 
 
Kammarrätten anser att tingsrättens slutsatser rörande aktuella fakturor inte utan en 
särskild prövning kan läggas till grund för bedömningen av Skatteverkets talan. 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 2986--2988-09 
 
Klagande: Skatteverket 
 

2- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat dom i länsrät-
ten i Stockholms län, 
2009-02-26. 

2010-01-12. KamR bifaller SKV:s överklagande 
 
Målet avser efterbeskattning, ordinarie 
beskattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Såsom konstaterats ovan ankommer det på SKV, förutom vad avser mervärdesskatten, att visa att det arbete som 
fakturorna avser, och som otvistigt har utförts, inte har utförts av personal tillhörande underentreprenör utan av personal för vilket 
Bygg AB haft arbetsgivaransvar. 
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Kammarrättens bedömning: 

Den första frågan kammarrätten har att ta ställning till är vilka beviskrav som ska 
ställas på Skatteverket. 

Skatteverkets bevisbörda 

 
Enligt kammarrättens mening ställs generellt inte lika höga krav på bevisning i mål 
om efterbeskattning som i brottmål. För det fall Skatteverket kan presentera en om-
fattande bevisning eller, i avsaknad av konkreta bevis, kan visa på omständigheter 
som starkt talar för att ett visst förhållande är för handen ankommer det på den skatt-
skyldige, även i mål om efterbeskattning, att komma med trovärdiga förklaringar till 
de förhållanden som Skatteverket gör gällande. Om Skatteverket genom sin utred-
ning visat att ett visst förhållande är för handen och det saknas godtagbara invänd-
ningar från den skattskyldige har Skatteverket nått upp till de höga beviskrav som 
ställs i mål om efterbeskattning. 
 
Skatteverket har i målen gjort gällande att det beträffande mervärdesskatten inte är 
fråga om efterbeskattning utan att Skatteverkets beslut är fattat inom ramen för den 
ordinära omprövningen. Bolaget anser att det är fråga om en otillåten taleändring. 
Kammarrätten kan konstatera att bolaget har brutet räkenskapsår och att det beskatt-
ningsår som är aktuellt är år 2005 vilket innebär att år 2006 är taxeringsår för mer-
värdesskatten, jfr 1 kap. 6 b § skattebetalningslagen (1997:483, SBL), 1 kap. 14 § 
mervärdesskattelagen (1994:200) och 1 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229). 
Vid detta förhållande är Skatteverkets beslut gällande mervärdesskatten fattat inom 
ramen för den ordinarie omprövningen enligt 21 kap. 9 § SBL och då är beviskraven 
lägre än vid efterbeskattning. 
 
Saken i målen i nu aktuellt hänseende är bolagets rätt till avdrag för ingående mer-
värdesskatt redovisningsperioderna maj-september 2004. Att Skatteverket prövat 
saken utifrån reglerna om efterbeskattning men nu gör gällande att fråga är om en 
ordinarie omprövning är enligt kammarrättens mening inte en ändring av talan. Skat-
teverkets beslut att neka bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt aktuella redo-
visningsperioder ska således prövas utifrån de beviskrav som gäller för ordinarie 
omprövning. 
 
Kammarrätten anser att tingsrättens slutsatser rörande aktuella fakturor inte utan en 
särskild prövning kan läggas till grund för bedömningen av Skatteverkets talan. 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 2986--2988-09 
 
Klagande: Skatteverket 
 

2- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat dom i länsrät-
ten i Stockholms län, 
2009-02-26. 

2010-01-12. KamR bifaller SKV:s överklagande 
 
Målet avser efterbeskattning, ordinarie 
beskattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Såsom konstaterats ovan ankommer det på SKV, förutom vad avser mervärdesskatten, att visa att det arbete som 
fakturorna avser, och som otvistigt har utförts, inte har utförts av personal tillhörande underentreprenör utan av personal för vilket 
Bygg AB haft arbetsgivaransvar. 
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Skatteverket har i målen gjort gällande att bolaget genom dess företrädare har köpt 
oriktiga fakturor från X i syfte att dölja uttag av likvida medel ur bolaget och för att 
tillgodogöra sig ingående mervärdesskatt. Såsom konstaterats ovan ankommer det på 
Skatteverket, förutom vad avser mervärdeskatten, att visa att det arbete som faktu-
rorna avser, och som otvistigt har utförts, inte har utförts av personal tillhörande X 
utan av personal för vilken bolaget haft arbetsgivaransvar. 

Fråga om arbetsgivaransvar för bolaget 

Skatteverket har åberopat en rad olika omständigheter till stöd för sin talan. 
 
Kammarrätten anser att den utredning som Skatteverket presenterat starkt indikerar 
att X använts av bolaget för att köpa oriktiga fakturor. Vad som särskilt noteras är att 
huvuddelen av betalningarna skett kontant mot i förväg undertecknade kvitton, vilka 
efter granskning till stor del visat sig falska, och att det var bolaget som kontaktade X 
för redovisning av utfört arbete och inte tvärtom. Vidare har bolaget inte på ett till-
fredsställande sätt kunnat namnge varken inhyrd personal eller dem som mottagit 
betalningar. Det ter sig vidare inte rimligt att bolaget var tvunget att anlita ett bygg-
bolag i Skåne när det hade ett stort kontaktnät av entreprenörer i Stockholmstrakten. 
Övriga anlitade underentreprenörer har dessutom i huvudsak fått betalt genom bank-
systemet.  
 
Genom avgöranden från Malmö tingsrätt har också framkommit att bolaget tagit in 
tre stycken osanna fakturor i bokföringen och att X och dess företrädare 
CN utställt osanna fakturor i andra sammanhang. Vid en samlad bedömning finner 
kammarrätten att de fakturor som bolaget har betalat till X inte motsvarar ersättning 
för utfört arbete. Vid sådant förhållande har bolaget inte rätt att göra avdrag för ingå-
ende mervärdesskatt som belöper på fakturorna. Kammarrätten finner vidare att Skat-
teverket visat att bolaget haft ett arbetsgivaransvar för okänd arbetskraft och att bola-
get därmed lämnat oriktiga uppgifter i sina skattedeklarationer. Grund för efterbe-
skattning vad avser arbetsgivaravgifter och skatteavdrag föreligger därför. De skat-
temässiga konsekvenserna med avseende på underlag för arbetsgivaravgifter, avdra-
gen skatt och ingående mervärdesskatt framgår av Skatteverkets beslut den 8 juni 
2007. Skäl att frångå Skatteverkets beloppsmässiga bedömningar har inte framkom-
mit. Skatteverkets beslut ska därför fastställas. 
 

Genom att göra avdrag för ingående mervärdesskatt avseende osanna fakturor och 
inte redovisa underlag för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag har bolaget lämnat 
oriktiga uppgifter. Därmed föreligger grund för att påföra bolaget skattetillägg. Nå-
gon grund för att medge hel eller delvis befrielse har inte framkommit. Skattetillägg 
ska därmed påföras bolaget i enlighet med Skatteverkets beslut den 8 juni 2007. 

Skattetillägg 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda till bolaget varit osanna. 
 
Länsrättens bedömning:  
Innehållet i tillämpliga bestämmelser framgår av Skatteverkets beslut. 
 
Länsrätten gör följande bedömning. 
Vid omprövning i den ordinarie taxeringen räcker det med att sådan bevisning före-
bringats i målet att det framstår som sannolikt att en intäkt förekommit som är skat-
tepliktig respektive att en avdragsgill kostnad förekommit.  
 
Det är ostridigt i målen att de arbeten som fakturorna från X AB avser har utförts. 
Länsrätten finner det mycket sannolikt att de ifrågavarande fakturorna är oriktiga i 
den meningen att X AB inte har utfört de i fakturorna angivna arbetena. Vad som 
framkommit i målen innebär vidare att det är tillräckligt utrett att fakturorna använts 
för att dölja utbetalning av löner från bolaget. 
 
Mot bakgrund härav och vad som i övrigt framkommit om X AB, finner länsrätten, 
med de beviskrav som gäller vid ordinarie taxering, att Skatteverket haft fog för sin 
bedömning av saken. Skäl att frångå Skatteverkets beräkningar har inte framkommit. 
 

En grundläggande förutsättning för skattetillägg enligt 15 kap. 1 § skattebetalnings-
lagen är att den skattskyldige lämnat oriktig uppgift. Något krav på att den oriktiga 
uppgiften ska lämnas uppsåtligen eller av vårdslöshet uppställs inte. Det krävs endast 
att uppgiften objektivt sett är oriktig. I förevarande fall har Skatteverket först efter 
utredning kunnat göra en bedömning av aktuella sakfrågor. 

Skattetillägg 

 
Länsrätten finner, även med de strängare krav som gäller vid skattetillägg, på samma 
sätt som Skatteverket att bolaget lämnat sådan oriktig uppgift som är en förutsättning 
för skattetillägg. Skäl för befrielse från skattetillägg har inte framkommit. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 907—911-08 
Klagande: L AB 
 

 
3- LR 

Instans 

Länsrätten i Östergötlands 
län. 
 
 

2009-02-11 Länsrätten avslår överklagandet. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätten: Framgår inte. 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda till bolaget varit osanna. 
 
Länsrättens bedömning:  
Innehållet i tillämpliga bestämmelser framgår av Skatteverkets beslut. 
 
Länsrätten gör följande bedömning. 
Vid omprövning i den ordinarie taxeringen räcker det med att sådan bevisning före-
bringats i målet att det framstår som sannolikt att en intäkt förekommit som är skat-
tepliktig respektive att en avdragsgill kostnad förekommit.  
 
Det är ostridigt i målen att de arbeten som fakturorna från X AB avser har utförts. 
Länsrätten finner det mycket sannolikt att de ifrågavarande fakturorna är oriktiga i 
den meningen att X AB inte har utfört de i fakturorna angivna arbetena. Vad som 
framkommit i målen innebär vidare att det är tillräckligt utrett att fakturorna använts 
för att dölja utbetalning av löner från bolaget. 
 
Mot bakgrund härav och vad som i övrigt framkommit om X AB, finner länsrätten, 
med de beviskrav som gäller vid ordinarie taxering, att Skatteverket haft fog för sin 
bedömning av saken. Skäl att frångå Skatteverkets beräkningar har inte framkommit. 
 

En grundläggande förutsättning för skattetillägg enligt 15 kap. 1 § skattebetalnings-
lagen är att den skattskyldige lämnat oriktig uppgift. Något krav på att den oriktiga 
uppgiften ska lämnas uppsåtligen eller av vårdslöshet uppställs inte. Det krävs endast 
att uppgiften objektivt sett är oriktig. I förevarande fall har Skatteverket först efter 
utredning kunnat göra en bedömning av aktuella sakfrågor. 

Skattetillägg 

 
Länsrätten finner, även med de strängare krav som gäller vid skattetillägg, på samma 
sätt som Skatteverket att bolaget lämnat sådan oriktig uppgift som är en förutsättning 
för skattetillägg. Skäl för befrielse från skattetillägg har inte framkommit. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 907—911-08 
Klagande: L AB 
 

 
3- LR 

Instans 

Länsrätten i Östergötlands 
län. 
 
 

2009-02-11 Länsrätten avslår överklagandet. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätten: Framgår inte. 
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Kammarrättens bedömning: 

I målen är det ostridigt att de arbeten som fakturerats bolaget faktiskt har utförts. 
Frågan i målen är för vilken eller vilka arbetsgivare som dessa arbeten har utförts. 
Skatteverket hävdar att arbetena har utförts av bolaget medan bolaget menar att de 
utförts av X AB eller av Y AB. När det gäller de båda senare bolagen är det av icke 
oväsentligt intresse att dessa båda bolags förehavanden i ett annat sammanhang be-
dömts av Kammarrätten i Stockholm i en lagakraftvunnen dom från den 3 december 
2008 (mål nr 754—756-08). Kammarrätten fann i den domen det vara mycket sanno-
likt att fakturor utställda av X AB till Y AB varit oriktiga i den meningen att X AB 
inte utfört det i fakturorna angivna arbetet och att det istället var sannolikt att arbetet 
utförts av Y AB:s egen svart avlönade personal. Mot bakgrund av vad som framgår 
av utredningen finner kammarrätten i likhet med länsrätten att Skatteverket gjort 
mycket sannolikt att fakturorna från X AB är oriktiga i den meningen att detta före-
tag inte utfört det i fakturorna angivna arbetet.  

Ersättningar för arbete 

 
Vid den fortsatta bedömningen finns det anledning att skilja på de arbeten som är 
utförda i Skåne och de arbeten som är utförda i Stockholm. Vid utförda arbeten i 
Skåne ska bolaget ha anlitats som underentreprenör av Y AB och bolaget har också 
fakturerat detta företag. Det har uppgivits och är möjligen ostridigt att den personal 
som arbetade med dessa uppdrag, inklusive MS, bar Y AB:s kläder och att Y AB:s 
PS fungerade som arbetsledare i Skåne, Såvitt utredningen utvisar finns det inte nå-
got klart belägg för att de som arbetat i Skåne kan knytas till bolaget, förutom MS 
själv, som anställd personal. Vad som förekommit i målen väcker frågan om det kan 
ha varit Y AB som i själva verket anlitat personalen och avlönat denna svart. Bolaget 
skulle då i huvudsak ha anlitats av Y AB tillsammans med X AB som redskap för att 
dölja att personal i Y AB avlönades svart. Det kan inte uteslutas att MS varit inför-
stådd med bolagets roll i ett sådant upplägg.  
 
Vid en sammantagen bedömning finner kammarrätten dock att det inte framstår som 
tillräckligt sannolikt att det är bolaget som har betalat ut svarta löner i samband med 
uppdragen i Skåne. Något arbetsgivaransvar bör enligt kammarrättens mening inte 
åläggas bolaget i detta fall. Överklagandet bör därför bifallas i denna del. 
 
När det gäller Stockholmsuppdragen finns inte samma direkta koppling till Y AB. 
Här har bolaget inte agerat som underentreprenör utan har direkt fakturerat sina olika 
uppdragsgivare. Även med beaktande av vad bolaget anfört i kammarrätten och vad 
som i övrigt framkommit i målen finner kammarrätten i denna del i likhet med läns-
rätten att det är tillräckligt sannolikt att fakturorna från X AB avseende uppdragen i 
Stockholm använts för att dölja utbetalningar av svarta löner från bolaget. Som fram-

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 1079--1083-09 
Klagande: L AB 
 

3- KR 

Instans 

Kammarrätten i Jönkö-
ping. 
 
Överklagat länsrätten  i 
Östergötlands län dom 
2009-02-11. 

2009-12-11 Kammarrätten bifaller delvis överkla-
gandet. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Frågan i målen är för vilken eller vilka arbetsgivare som dessa arbeten utförts. 
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går av kammarrättens dom denna dag i mål nr 1077—1078-09 delar kammarrätten 
också länsrättens bedömning att MS ska beskattas personligen. Överklagandet bör 
därför lämnas utan bifall i denna del. 
 

Lika med länsrätten finner kammarrätten att det finns grund att påföra bolaget skatte-
tillägg avseende oredovisade arbetsgivaravgifter och underlåtna skatteavdrag. Där-
emot ska underlagen för skattetillägg sättas ned i enlighet med kammarrättens ovan 
angivna ändringar. Några skäl att helt eller delvis befria bolaget från skattetillägg har 
inte framkommit. Vid denna bedömning beaktar kammarrätten bl.a. den omständig-
heten att underlåtenheten att redovisa de aktuella lönerna framstår som avsiktlig. 

Skattetillägg och mervärdesskatt 

 
Som framgått ovan framstår det som mycket sannolikt att fakturorna från X AB är 
oriktiga i den meningen att detta företag inte utfört det i fakturorna angivna arbetet. 
Någon omsättning som medför skattskyldighet till mervärdesskatt har således inte 
skett från X AB och bolaget har därför inte någon avdragsrätt för ingående skatt på 
dessa betalningar. När de objektiva kraven för avdragsrätt inte är uppfyllda saknar i 
ett fall som detta eventuell god tro hos köparen betydelse. Kammarrätten finner mot 
denna bakgrund inte skäl att ändra länsrättens dom. 
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går av kammarrättens dom denna dag i mål nr 1077—1078-09 delar kammarrätten 
också länsrättens bedömning att MS ska beskattas personligen. Överklagandet bör 
därför lämnas utan bifall i denna del. 
 

Lika med länsrätten finner kammarrätten att det finns grund att påföra bolaget skatte-
tillägg avseende oredovisade arbetsgivaravgifter och underlåtna skatteavdrag. Där-
emot ska underlagen för skattetillägg sättas ned i enlighet med kammarrättens ovan 
angivna ändringar. Några skäl att helt eller delvis befria bolaget från skattetillägg har 
inte framkommit. Vid denna bedömning beaktar kammarrätten bl.a. den omständig-
heten att underlåtenheten att redovisa de aktuella lönerna framstår som avsiktlig. 

Skattetillägg och mervärdesskatt 

 
Som framgått ovan framstår det som mycket sannolikt att fakturorna från X AB är 
oriktiga i den meningen att detta företag inte utfört det i fakturorna angivna arbetet. 
Någon omsättning som medför skattskyldighet till mervärdesskatt har således inte 
skett från X AB och bolaget har därför inte någon avdragsrätt för ingående skatt på 
dessa betalningar. När de objektiva kraven för avdragsrätt inte är uppfyllda saknar i 
ett fall som detta eventuell god tro hos köparen betydelse. Kammarrätten finner mot 
denna bakgrund inte skäl att ändra länsrättens dom. 
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Bakgrund: Verksamheten i bolaget består i att bedriva bevakningsverksamhet inom 
restaurangbranschen. Bolaget har anlitat 3 underentreprenörer. SKV har funnit att 
underentreprenörerna inte bedrivit någon faktisk verksamhet och att de fakturor som 
utställts till bolaget varit falska. Således har SKV vägrat bolaget avdrag för ingående 
mervärdesskatt på fakturorna, påfört bolaget ytterligare arbetsgivaravgifter, gjort 
bolaget ansvarigt för underlåtna skatteavdrag och påfört skattetillägg. 
 
Länsrättens bedömning:  

Av SKV:s omprövningsbeslut beträffande X AB framgår av utredning att betalning 
skett till de företag som även anlitats av H AB. Dessa underentreprenörer har i dekla-
rationer uppgett att de inte bedrivit verksamhet eller bedrivit verksamhet i begränsad 
omfattning trots att man ställt ut ett stort antal fakturor. Inte för någon av underentre-
prenörerna har bokföring påträffats som styrker verksamhet. Vid skriftväxling med 
ett stort antal personer angående kontoinsättningar som de mottog från ett eller flera 
underentreprenörer finns stor samstämmighet i flera avseenden. De flesta har svarat 
att insättningarna avser lön för lagerarbete. Nästan ingen känner till namnen på de 
underentreprenörerna som gjort insättningarna, ingen har deklarerat någon inkomst 
från företagen, många har arbetat på samma arbetsplats oavsett från vilket företag 
lönen betalats ut ifrån, de flesta har uppfattat att de arbetade för X AB och tidssedlar 
har redovisats X AB eller till någon på arbetsplatsen hos kunden.  

Utredning: 

 

Bevisbördan för att fakturorna är osanna ligger hos SKV som i en eftertaxerings/- 
efterbeskattningssituation ska styrka att den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift.  

Bedömning: 

 
Av handlingarna framgår att GS varit styrelseledamot och firmatecknare för entre-
prenörerna. Underentreprenörerna har efterträtt varandra och periodvis saknat F-
skattesedel under tid då fakturering skett till bolaget. Det saknas bokföringsmaterial 
som kan verifiera fakturornas riktighet och några kända verksamhetslokaler för un-
derentreprenörerna har inte kunnat konstateras. Underentreprenörerna har redovisat 
skatter och avgifter med noll kronor eller inte lämnat in någon deklaration alls. Utbe-
talda belopp som satts in på underentreprenörernas konton har i huvudsak tagits ut av 
GS i nära anslutning härtill. 
 
Bristande dokumentation kring fakturorna hos H AB indikerar att oegentligheter fö-
rekommit hos bolaget. Bolaget påstår att överenskommelser gjorts muntligen med de 
tre underentreprenörerna trots att kostnaderna för inhyrd personal utgjort 34-45% av 
omsättningen aktuella år och fakturorna ofta avsett betydande belopp. Det framstår 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 22491-07 m.fl. 
Klagande: H AB 
 

4- LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 

2008-09-11. Länsrätten avslår överklagandet. 
 
Eftertaxering för år 2003-2005, mer-
värdesskatt, Arbetsgivaravgifter och 
underlåtna skatteavdrag, skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätten: Framgår inte. 
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inte som sannolikt att affärer av sådan omfattning inte finns dokumenterade på något 
sätt. Enligt länsrättens uppfattning är det inte heller sannolikt att bolaget kunnat be-
driva en sådan omfattande verksamhet genom att begagna sig av sådana rutiner som 
innebär att en stor del av administrationen, såsom löneredovisning och fakturering, 
grundar sig på uppgifter tagna ur företagsledarens minne. 
 
Det har inte heller på annat sätt framkommit att något av underentreprenörsföretagen, 
under den tid som är aktuell i målet, skulle ha haft en organisation, anställda eller 
anläggningar av sådant slag som krävs för att bedriva en verksamhet som svarar mot 
de utställda fakturorna. 
 
Länsrätten fäster vidare vikt vid vad som framkommit vid Skatteverkets utredning 
kring X AB. Skatteverket har tagit kontakt med de personer som fått kontoinsätt-
ningar från ett eller flera av X AB:s underentreprenörer, bl.a. Z AB och Y AB. Vid 
Skatteverkets förfrågan har dessa personer uppgett sig inte känna igen namnen på de 
företag som gjort insättningarna och uppgett att de uppfattat att de arbetade för X 
AB. Således kan konstateras att personer som fått lön utbetalt via de i målet aktuella 
underentreprenörerna uppfattat att de arbetade för ett annat bolag. Detta är en 
omständighet som med styrka talar för att i vart fall dessa två underentreprenörer inte 
bedrivit någon verksamhet. 
 
Skatteverket har vidare åberopat att två av fakturorna från Ö AB har kontantkvitte-
rats av GS och att namnteckningen på fakturorna inte visar någon likhet med den 
namnteckning som GS avlämnat på till exempel årsredovisningar för bolagen. Även 
detta är enligt länsrätten en omständighet som talar för att fakturorna kan ha upprät-
tats för att möjliggöra utbetalning av svarta löner. 
 
Vidare anförs i det överklagade beslutet att fakturor från Z AB och Y AB har påträf-
fats i ett annat bolag där fakturanummerserierna är obrutna för kunden och krockar 
med serierna för fakturor som utställts till bolaget under motsvarande tid. Skattever-
ket anför att de fakturautställande bolagen synes ha haft en serie för varje bolag som 
fakturor ställts ut till. Bolagen skulle således ha ställt ut fakturor med samma faktu-
ranummer till olika bolag. Länsrätten finner att detta är en omständighet som med 
styrka talar för att fakturorna inte motsvaras av något arbete utfört av de fakturaut-
färdande bolagen. 
 
Enligt länsrättens mening är det som framkommit i målet tillräckligt för att Skatte-
verket skall anses ha styrkt att de aktuella underentreprenörerna inte utfört något fak-
tiskt arbete åt bolaget och att de fakturor som underentreprenörerna ställt ut till bola-
get är osanna. H AB har gjort gällande att man vilseletts av GS rörande innehavet av 
F-skattsedel. Länsrätten konstaterar härvid följande. Allmänt gäller att beskattning 
skall ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd oavsett den beteckning 
avtalen åsatts. I detta ligger också att s.k. skenavtal inte skall läggas till grund för 
beslut om skatter och avgifter (jfr t.ex. RÅ 2004 ref. 27 och RÅ 2007 ref. 61). När 
det som i föreliggande mål kan konstateras att det är fråga om ett upplägg med osan-
na fakturor kan man således bortse från F-skattsedelns normala rättsverkningar. 
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Länsrätten har konstaterat att fakturorna inte motsvaras av några verkliga kostnader 
eller affärshändelser i H AB. Det föreligger därmed inte ett sådant förvärv för verk-
samheten som enligt 8 kap. 3 § första stycket lagen (1994:200) om mervärdesskatt 
kan grunda rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt. Vidare saknar bolaget vid 
inkomsttaxeringarna rätt till avdrag för underentreprenörskostnader. Vad som utbeta-
lats på fakturorna får såsom nyss nämnts istället i sin helhet utgöra lön till bolagets 
företagsledare och personal samt företrädaren för underentreprenörerna. Härav följer 
att bolaget vid inkomsttaxeringarna har rätt till avdrag för utbetalade belopp såsom 
för lönekostnad. Bolaget har vidare varit skyldigt att till staten erlägga arbetsgivarav-
gifter samt att göra skatteavdrag på utbetalade belopp. Länsrätten finner att ingenting 
har framkommit som visar att de av Skatteverket gjorda beräkningarna är felaktiga. 
Länsrätten finner vidare att H AB genom att kostnadsföra fakturorna som underent-
reprenörskostnader, att göra avdrag för ingående mervärdesskatt, att inte redovisa 
lönekostnader i skattedeklarationer samt att underlåta att göra avdrag för preliminär 
skatt lämnat har oriktiga uppgifter till ledning för taxeringen. Fråga har varit om be-
tydande belopp. Förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg 
har därför förelegat. Några skäl för befrielse från skattetillägg har inte framkommit. 
Det har inte framkommit skäl att beräkna underlaget för skattetillägg till andra be-
lopp än de Skatteverket kommit fram till. Överklagandet skall således avslås i sin 
helhet. 
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Kammarrättens bedömning:  
Vad bolaget anfört i kammarrätten och vad som i övrigt framkommit i målet föranle-
der inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den länsrätten gjort. 
Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 8482-08, 9484-
8489-08, 8491-8492-08. 
Klagande: H AB 
 

4- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holms län. 
 
Överklagat avgörande i 
Länsrätten i Stockholms 
läns dom  2008-09-11. 

Dom i Kammarrätten 2009-
10-20 

Avslår överklagande.  
 
Eftertaxering för år 2003-2005, mer-
värdesskatt, Arbetsgivaravgifter och 
underlåtna skatteavdrag, skattetillägg.  
 
 

Bevistema: 
Kammarrätten: Hänvisar till bedömning i LR. 
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Kammarrättens bedömning:  
Vad bolaget anfört i kammarrätten och vad som i övrigt framkommit i målet föranle-
der inte kammarrätten att göra någon annan bedömning än den länsrätten gjort. 
Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 8482-08, 9484-
8489-08, 8491-8492-08. 
Klagande: H AB 
 

4- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holms län. 
 
Överklagat avgörande i 
Länsrätten i Stockholms 
läns dom  2008-09-11. 

Dom i Kammarrätten 2009-
10-20 

Avslår överklagande.  
 
Eftertaxering för år 2003-2005, mer-
värdesskatt, Arbetsgivaravgifter och 
underlåtna skatteavdrag, skattetillägg.  
 
 

Bevistema: 
Kammarrätten: Hänvisar till bedömning i LR. 
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Bakgrund: SKV har funnit att underentreprenörsbolagen X AB och Y AB ställt ut 
osanna fakturor till RB för att möjliggöra för bolaget att betala ut svarta löner.  
 
Länsrättens bedömning:  

Det är i målen ostridigt att det arbete som de aktuella underentreprenörsfakturorna 
avser har utförts. Det är vidare ostridigt att detta arbete har utförts av s.k. svart ar-
betskraft. Denna omständighet kan dock inte ensam utgöra grund för de taxerings- 
och beskattningsåtgärder som nu ska prövas. För påförande av arbetsgivaravgift och 
betalningsskyldighet för skatteavdrag bör det krävas att SKV med tillräcklig grad av 
sannolikhet kan visa att de aktuella arbetena har utförts i beställarbolagets egen regi, 
av anställda som erhållit s.k. svart lön.  

Arbetsgivaravgifter och källskatt:  

 
Det har i målet framkommit flera omständigheter som talar emot att arbetena utförts 
av X AB och Y AB, bl.a. att inget av dessa bolag varit registrerat för byggverksam-
het eller redovisat några utbetalda löner och att bolagen inte haft någon känd verk-
samhetsadress eller lokal. Skatteverket har dock inte presenterat någon bevisning till 
stöd för sitt antagande att de fakturerade tjänsterna istället utförts i bolagets egen 
regi, av anställda som erhållit s.k. svart lön. Såvitt framkommit i målen har det inte 
vid revisionen hos bolaget påträffats några lönelistor eller tidrapporter avseende 
okänd arbetskraft. Av utredningen framgår inte att bolaget tillhandahållit byggnads-
material eller utövat arbetsledning gentemot de personer som utfört arbetena. Inte 
heller har SKV åberopat några vittnesmål från sådana personer.  
 
Bolaget har anfört att de aktuella arbetena utförts av personer som arbetat under led-
ning av KK Det är i målen oklart huruvida KK med stöd av t.ex. ställningsfullmakt 
var behörig att företräda X AB och Y AB. Det har emellertid inte påståtts, än mindre 
gjorts sannolikt, att KK gentemot RB AB haft en så osjälvständig ställning att han 
ska betraktas som anställd av detta bolag.  
 
Med hänsyn till vad som ovan anförts finner länsrätten att det saknas skäl att betvivla 
sanningshalten hos den utsaga som bolagets företrädare lämnat vid den muntliga för-
handlingen. Skatteverket kan inte anses ha visat att de fakturerade tjänsterna i själva 
verket utförts i bolagets egen regi, av anställda som erhållit s.k. svart lön. Skattever-
ket har därmed inte haft fog för att genom omprövning respektive efterbeskattning 
påföra bolaget ytterligare arbetsgivaravgifter och fastställa betalningsskyldighet för 

Bevistema: 
Länsrätten: "...krävas att Skatteverket med tillräcklig grad av sannolikhet kan visa att de aktuella arbetena utförts i beställarbolagets 
egen regi, av anställda som erhållit s.k. svart lön." 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång Instans 

Mål nr 21123-07 m.fl. 
Motpart och klagande: 
RB AB 
 

5- LR 

2008-12-17 Länsrätten bifaller delvis överklagan-
det. Vägrat avdrag för ingående mer-
värdesskatt, påförda arbetsgivaravgif-
ter och skatteavdrag, skattetillägg. 
 
Målet avser efterbeskattning och ordi-
narie beskattning.  

Länsrätten i Stockholms 
län. 
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ej verkställda skatteavdrag för okänd arbetskraft. I dessa delar ska därför bolagets 
överklagande bifallas. 
 
 

Den som yrkar avdrag för kostnader har att visa att han haft kostnaden ifråga samt att 
denna är avdragsgill. Bolaget har till stöd för sitt yrkande om avdrag uppvisat verifi-
kationer och kvitton. SKV har som skäl för att vägra avdrag angett att fakturorna 
varit osanna. Såsom framgått ovan ger utredningen i målen inte tillräckligt stöd för 
en sådan slutsats, varför rätt till avdrag föreligger. 

Avdrag vid inkomsttaxeringen:  

 
 

Fråga uppkommer om RB AB insåg eller borde ha insett att X AB och Y AB inte 
skulle komma att redovisa den utgående mervärdesskatten som var hänförlig till de 
fakturerade tjänsterna.  

Avdrag för ingående mervärdesskatt:  

 
RB AB har uppgett att det kontrollerat att X AB och Y AB hade F-skattsedel, var 
registrerade för arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt samt inte hade betalningsan-
märkningar. Genom att erlägga betalning först i efterhand försäkrade sig bolaget om 
att arbetet blev utfört.  AC (bolagets företrädare) har uppgett att bolaget sällan ingår 
skriftliga avtal och att det inte är ovanligt med kontant betalning. 
 
Länsrätten finner inte skäl att ifrågasätta att AC saknade insikt om att uppdragstaga-
ren inte avsåg att redovisa den utgående mervärdesskatten. Det har dock framkommit 
ett flertal omständigheter som tillsammans borde ha väckt hans misstänksamhet rö-
rande uppdragstagarens seriositet. Bland dessa omständigheter kan särskilt nämnas 
att fakturorna reglerades genom kontant betalning av höga belopp till KK, vilket ter 
sig särskilt anmärkningsvärt då det på fakturorna från X AB angavs att betalning 
skulle ske till ett angivet konto. Vidare kan nämnas att X AB och Y AB inte var regi-
strerade för byggverksamhet, att skriftliga avtal inte upprättades och att någon kon-
taktperson inte angavs på fakturorna. Vid en samlad bedömning anser länsrätten att 
bolaget, genom AC, borde ha insett att transaktionen ingick i ett skattebedrägeri. Mot 
denna bakgrund ska bolaget inte ha rätt till yrkade avdrag för ingående mervärdes-
skatt. 
 

Som en följd av länsrättens ställningstagande ovan ska de skattetillägg som är hän-
förliga till påförda arbetsgivaravgifter och källskatt undanröjas. Genom att göra av-
drag för ingående mervärdesskatt, trots att avdragsrätt inte förelåg, har bolaget läm-
nat oriktiga uppgifter. Grund för påförande av skattetillägg föreligger därför i denna 
del. Skäl för att efterge eller sätta ned dessa skattetillägg har inte framkommit. Bola-
gets överklagande ska därför i denna del avslås. 

Skattetillägg 
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gets överklagande ska därför i denna del avslås. 

Skattetillägg 
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Kammarrättens bedömning: 
Att ifrågavarande arbeten har utförts är ostridigt. Det föreligger dock betydande 
oklarheter kring vilka personer som har utfört arbetena och vem som ska betraktas 
som arbetsgivare. Bolaget har uppgett att det är X AB och Y AB som utfört arbetena. 
Skatteverket å sin sida anser att det inte förelegat något avtalsförhållande. 
 
Bolaget har uppgett att den enda personliga kontakt bolaget haft avseende de aktuella 
arbetena är KK. Några namn eller uppgifter på andra personer som deltagit i arbetena 
har bolaget inte lämnat. Såvitt framgår av konkursförvaltarnas information har några 
uppgifter avseende hur arbetena utförts inte heller gått att uppbringa från X AB eller 
Y AB. Inte heller har någon bokföring avseende X AB eller Y AB varit tillgänglig. 
Vad som emellertid framkommit är att X AB och Y AB inte redovisat några löne-
kostnader eller lämnat inkomstdeklarationer för de aktuella perioderna. Att arbetena 
utförts av svart arbetskraft framstår därför som klarlagt och är också ostridigt parter-
na emellan. Frågan är då om bolaget ska anses ha avlönat den svarta arbetskraften. 
 
De i målen aktuella arbetena pågick under en period om ca ett och ett halvt år, var 
omfattande och skulle inte ha kunnat utföras om det inte funnits arbetskraft att tillgå 
för bolaget. Bolaget har uppgett att en akutsituation uppkom och att det var svårt att 
hitta underentreprenörer som kunde åta sig arbetena. Även om bolaget inte haft nå-
gon skyldighet att kontrollera X AB och Y ABs möjligheter att tillhandahålla perso-
nal i tillräcklig utsträckning måste det ha legat i bolagets intresse att säkerställa till-
gången på arbetskraft. Enligt kammarrättens mening har det krävts omfattande resur-
ser för att administrera och praktiskt möjliggöra de omfattande arbetena. Inget talar 
för att X AB eller Y AB, som inte heller var registrerade för byggverksamhet, hade 
sådana resurser. 
 
Kammarrätten noterar att bolaget inte ingått några skriftliga avtal med X AB eller Y 
AB. Bolaget hävdar att, enligt vad som är brukligt inom branschen, muntliga avtal 
ingåtts. De aktuella arbetena har gällt avsevärda belopp. Såväl de anlitade företagen 
som KK var okända för bolaget sedan tidigare. Bolaget har, trots att postgironummer 
angetts på X AB fakturor, betalat arbetena kontant eller med check till KK direkt på 
arbetsplatserna och i nära anslutning till att faktura ställts ut. Betalning har skett utan 
närmare kontroll av KK behörighet att ta emot betalning. Bolaget hävdar att skriftlig 
fullmakt med utländska namn visades upp av KK. Trots att dessa namn var okända 
för bolaget kontrollerades inte deras behörighet att utfärda fullmakt. Någon fullmakt 

Bevistema: 
Kammarrätten: Frågan i målen är om fakturorna från underentreprenörerna är osanna i den meningen att de arbeten som angetts på 
fakturorna inte har utförts av dessa bolag eller av personal som de i sin tur hyrt in, utan i stället av personal anlitad direkt av bolaget. 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång Instans 

Mål nr 1041--1044-09, 
1177--1178-09, 1180-
09. 
Motpart och klagande: 
RB AB 
 

5- KR 

 2009-10-15 Bifaller SKV:s överklagande. Vägrat 
avdrag för ingående mervärdesskatt, 
påförda arbetsgivaravgifter och skatte-
avdrag, skattetillägg. 
 
Målet avser efterbeskattning och ordi-
narie beskattning.  

Kammarrätten i Stock-
holms län 
 
Överklagat länsrätten i 
Stockholm läns dom 
2008-12-17. 
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finns inte heller dokumenterad. Kammarrätten finner mot bakgrund härav att det 
framstår som anmärkningsvärt att bolaget ansåg sig kunna betala arbetena på sätt 
som skett utan några ytterligare kontroller av underentreprenörerna och KK. Att KK 
satt i styrelsen för Y AB medför ingen annan bedömning 
härvidlag. 
 
I målen är delvis fråga om efterbeskattning. Skatteverket har bevisbördan för att för-
utsättningarna härför är uppfyllda. Det har visserligen inte kunnat utredas att de be-
lopp som de nu aktuella fakturorna avser kommit bolaget tillgodo. Det kan dock kon-
stateras att de ifrågavarande arbetena varit omfattande och att de aktuella fakturorna 
har avsett avsevärda belopp. I målen har över huvud taget inte kunnat utredas vilka 
som utfört de aktuella arbetena. Kammarrätten finner det anmärkningsvärt att bolaget 
inte haft större kontroll över vilka som utfört arbetena. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda finner kammarrätten att det är mycket sannolikt 
att utbetalda belopp kommit bolaget tillgodo. De fakturor som underentreprenörerna 
ställt ut till bolaget har således inte baserats på verkliga uppdragsförhållanden mellan 
bolaget och X AB/Y AB, utan i stället syftat till att möjliggöra för bolaget att avlöna 
svart arbetskraft. Under sådana förhållanden saknas de av underentreprenörerna före-
tedda F-skattsedlarna betydelse i den mening som avses i 5 kap. 5 skattebetalningsla-
gen och 2 kap. 5 § socialavgiftslagen, jfr. RÅ 2007 ref. 61 I och II. Skyldighet för 
bolaget att betala skatter och arbetsgivaravgifter för utbetald lön har således förele-
gat. Då fråga varit om osanna fakturor har Skatteverket också haft fog för att vägra 
bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt, att efterbeskatta i erforderliga delar och 
att påföra skattetillägg. Skäl att medge befrielse från skattetillägg har inte framkom-
mit. 
 

X anmäler skiljaktig mening och anför följande. Jag ansluter mig till den bedömning 
länsrätten gjort i fråga om arbetsgivaravgifter, skatteavdrag och därtill hörande skat-
tetillägg samt ersättning för kostnader. Skatteverkets överklagande ska därför avslås. 
När det gäller frågan om avdrag för ingående mervärdesskatt delar jag länsrättens 
bedömning att de objektiva förutsättningarna för skattskyldighet respektive avdrags-
rätt i mervärdeskattehänseende förelegat. På grund härav ska bolagets överklagande 
bifallas. Jag anser att bolaget ska beviljas ersättning för sina kostnader i kammarrät-
ten med skäliga 20 000 kr. 

Skiljaktig mening 
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Bakgrund: KS är företagsledare för Bygg AB. SKV har ansett att fakturor utställda 
av underentreprenörer varit osanna i den mening att de inte motsvaras av arbete ut-
fört av underentreprenörerna. Av denna anledning har SKV höjt KS inkomst och 
påfört honom skattetillägg.  
 
Länsrättens bedömning:  
Tillämpliga bestämmelser framgår av de bilagda besluten. 
 
Skatteverket har gjort gällande att fakturor i Bygg AB:s bokföring från underentre-
prenörerna har varit osanna i den meningen att de inte motsvaras av arbete utfört av 
underentreprenörerna. Skatteverket har till stöd härför anfört en mängd omständighe-
ter vilka framgår av omprövningsbesluten, bilaga 1-2. Syftet har, enligt Skatteverket, 
varit att möjliggöra uttag av likvida medel ur Bygg AB för att oredovisat avlöna ar-
betskraft. Överskottet har tillgodogjorts bl.a. av KS som företagsledare i Bygg AB. 
 
Det är ostridigt att Bygg AB är ett fåmansföretag och att KS varit företagsledare. 
 
Länsrätten finner att Skatteverket har gjort mycket sannolikt att förfarandet med fak-
turorna från underentreprenörerna har inneburit att oredovisade uttag har gjorts ur 
Bygg AB. KS har varit företagsledare i bolaget och ska därför personligen beskattas 
för medel som obehörigen har uteslutits från bokföringen om han inte kan göra san-
nolikt att medlen använts för att bestrida kostnader i bolaget. KS har inte anfört några 
omständigheter som talar för att medlen använts i bolaget varför länsrätten finner att 
han ska beskattas personligen för uttagna medel.  Genom att inte redovisa de mottag-
na beloppen har han lämnat oriktiga uppgifter varför grund för eftertaxering avseen-
de taxeringsåret 2005 föreligger. Då länsrätten funnit att KS har lämnat oriktig upp-
gift och då skönsmässig avvikelse från KS självdeklarationer har gjorts föreligger 
grund för att påföra skattetillägg. Några skäl för att KS ska befrias från skattetillägget 
har inte framkommit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 23070-07 m.fl.  
 
Klagande: KS 
 

6- LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 

2008-08-25 Länsrätten avslår överklagandet.  
 
Eftertaxering., ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätten: Skatteverket har gjort gällande att fakturor i Bygg AB:s bokföring från underentreprenörerna har varit osanna i den 
meningen att de inte motsvaras av arbete utfört av underentreprenörerna. 
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Kammarrättens bedömning: 
Frågan i målen är om Skatteverket har haft fog för att påföra KS ytterligare inkomst 
av tjänst vid 2005 och 2006 års inkomsttaxeringar med respektive 1 038 697 kr och 3 
168 685 kr jämte skattetillägg. Såvitt avser 2005 års taxering har inkomsten påförts 
honom genom eftertaxering. Till grund för sitt beslut har Skatteverket i huvudsak 
åberopat att fakturor som har kostnadsförts i räkenskaperna för Bygg AB, utställda 
av underentreprenörsbolagen är oriktiga samt att KS varit företagsledare och inneha-
vare av aktier i Bygg AB. KS, som inte har bestritt att fakturorna i och för sig kost-
nadsförts i räkenskaperna för Bygg AB, har bestritt att fakturorna är oriktiga. 
 
Enligt etablerad rättspraxis beskattas huvudaktieägaren i fåmansföretag för belopp 
som genom oriktig bokföring frånhänts bolaget (se bl.a. RÅ80 1:56, RÅ 1972 Fi. 
956, RÅ 1960 Fi. 291 och NJA 1979 s. 286). Aktieägaren kan undgå att bli beskattad 
för de undanhållna medlen i den mån han kan visa att dessa använts till att bestrida 
avdragsgilla kostnader för bolaget. 
 
En huvudprincip vid inkomstbeskattningen är att det allmänna har bevisbördan såvitt 
gäller intäktssidan. Vid den ordinarie taxeringen innebär detta att den enskilde nor-
malt ska beskattas för en viss intäkt endast om det framstår som sannolikt att de om-
ständigheter som medför skatteplikt föreligger (se RÅ 2001 ref. 22). Vid beslut om 
eftertaxering och skattetillägg vid oriktig uppgift ställs högre krav på bevisningen. I 
rättspraxis brukar beviskravet anges med "visat" eller "styrkt" (se t.ex. RÅ 2000 not. 
132). Inom straffrätten brukar beviskravet anges med "utom rimligt tvivel", vilket 
anses vara ett högre beviskrav jämfört med "visat" och "styrkt" (se t.ex. prop. 
2002/03:106 s. 119). 
 
Av handlingarna i målen framgår bl.a. följande. 
Beträffande X AB har Skatteverket åberopat att Bygg AB kostnadsfört fakturor avse-
ende perioden september 2004-januari 2005 med belopp om sammanlagt 6 651 278 
kr inklusive mervärdesskatt. Med utgångspunkt i det timpris som framgått av faktu-
rorna har Skatteverket beräknat att betalningarna motsvarar ersättning för drygt 28 
000 timmars arbete eller heltidsarbete för 35 personer. Vid förhör inför Ekobrotts-
myndigheten har bolagets ordinarie styrelseledamot förklarat att han för bolagets 
räkning utställt en generalfullmakt samt hämtat pengar för bolagets räkning men i 
övrigt förklarat sig inte känna till något om bolagets verksamhet eller bokföring. X 
AB har inte varit registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket. 
 
Beträffande Y AB har Skatteverket åberopat att Bygg AB kostnadsfört fakturor med 
belopp om sammanlagt 8 134 991 kr inklusive mervärdesskatt, varav 6 228 714 kr 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 7941-7942-08.  
 
Klagande: KS 
 

6- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm. 
 
Överklagat beslut av läns-
rätten  i Stockholms län, 
2008-08-25. 

 2009-09-24 Avslår överklagandet. Eftertaxering., 
ordinarie beskattning, skattetillägg. 
 
 

Bevistema: 
Kammarrätten: ”Frågan i målet är om SKV haft fog för..." "Till grund för sitt beslut har SKV åberopat att fakturor till underentre-
prenörerna är oriktiga...") 
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Kammarrättens bedömning: 
Frågan i målen är om Skatteverket har haft fog för att påföra KS ytterligare inkomst 
av tjänst vid 2005 och 2006 års inkomsttaxeringar med respektive 1 038 697 kr och 3 
168 685 kr jämte skattetillägg. Såvitt avser 2005 års taxering har inkomsten påförts 
honom genom eftertaxering. Till grund för sitt beslut har Skatteverket i huvudsak 
åberopat att fakturor som har kostnadsförts i räkenskaperna för Bygg AB, utställda 
av underentreprenörsbolagen är oriktiga samt att KS varit företagsledare och inneha-
vare av aktier i Bygg AB. KS, som inte har bestritt att fakturorna i och för sig kost-
nadsförts i räkenskaperna för Bygg AB, har bestritt att fakturorna är oriktiga. 
 
Enligt etablerad rättspraxis beskattas huvudaktieägaren i fåmansföretag för belopp 
som genom oriktig bokföring frånhänts bolaget (se bl.a. RÅ80 1:56, RÅ 1972 Fi. 
956, RÅ 1960 Fi. 291 och NJA 1979 s. 286). Aktieägaren kan undgå att bli beskattad 
för de undanhållna medlen i den mån han kan visa att dessa använts till att bestrida 
avdragsgilla kostnader för bolaget. 
 
En huvudprincip vid inkomstbeskattningen är att det allmänna har bevisbördan såvitt 
gäller intäktssidan. Vid den ordinarie taxeringen innebär detta att den enskilde nor-
malt ska beskattas för en viss intäkt endast om det framstår som sannolikt att de om-
ständigheter som medför skatteplikt föreligger (se RÅ 2001 ref. 22). Vid beslut om 
eftertaxering och skattetillägg vid oriktig uppgift ställs högre krav på bevisningen. I 
rättspraxis brukar beviskravet anges med "visat" eller "styrkt" (se t.ex. RÅ 2000 not. 
132). Inom straffrätten brukar beviskravet anges med "utom rimligt tvivel", vilket 
anses vara ett högre beviskrav jämfört med "visat" och "styrkt" (se t.ex. prop. 
2002/03:106 s. 119). 
 
Av handlingarna i målen framgår bl.a. följande. 
Beträffande X AB har Skatteverket åberopat att Bygg AB kostnadsfört fakturor avse-
ende perioden september 2004-januari 2005 med belopp om sammanlagt 6 651 278 
kr inklusive mervärdesskatt. Med utgångspunkt i det timpris som framgått av faktu-
rorna har Skatteverket beräknat att betalningarna motsvarar ersättning för drygt 28 
000 timmars arbete eller heltidsarbete för 35 personer. Vid förhör inför Ekobrotts-
myndigheten har bolagets ordinarie styrelseledamot förklarat att han för bolagets 
räkning utställt en generalfullmakt samt hämtat pengar för bolagets räkning men i 
övrigt förklarat sig inte känna till något om bolagets verksamhet eller bokföring. X 
AB har inte varit registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket. 
 
Beträffande Y AB har Skatteverket åberopat att Bygg AB kostnadsfört fakturor med 
belopp om sammanlagt 8 134 991 kr inklusive mervärdesskatt, varav 6 228 714 kr 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 7941-7942-08.  
 
Klagande: KS 
 

6- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm. 
 
Överklagat beslut av läns-
rätten  i Stockholms län, 
2008-08-25. 

 2009-09-24 Avslår överklagandet. Eftertaxering., 
ordinarie beskattning, skattetillägg. 
 
 

Bevistema: 
Kammarrätten: ”Frågan i målet är om SKV haft fog för..." "Till grund för sitt beslut har SKV åberopat att fakturor till underentre-
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exklusive mervärdesskatt avser år 2005. Med utgångspunkt i det timpris som fram-
gått av fakturorna har Skatteverket beräknat att betalningarna motsvarar ersättning 
för drygt 31 000 timmars arbete eller heltidsarbete för 32 personer. En av dem som 
varit ledamot av bolagets styrelse har vid förhör inför  
 
Ekobrottsmyndigheten uppgett att det har funnits fem personer anställda och att per-
sonal har hyrts ut vid något enstaka tillfälle men att han saknar närmare kännedom 
om bolaget. En annan styrelseledamot har vid förhör förklarat sig helt sakna känne-
dom om bolaget. Enligt av Y AB lämnade skattedeklarationer avseende redovis-
ningsperioderna januari-oktober 2004 har Y AB inte utbetalat några löner. Den 2 maj 
2005 lämnades skattedeklarationer för redovisningsperioderna november 2004 - april 
2005. Skattedeklarationer har även lämnats för redovisningsperioderna maj, juli och 
augusti 2005. Av Y AB redovisade löner för perioden november 2004 - maj 2005 
och juli samt augusti 2005 uppgår till 505 900 kr. Dessutom har genom beslut om 
skönsbeskattning påförts bolaget lön för redovisningsperioden juni 2005 om 211 200 
kr. Y AB har inte svarat på frågor som Skatteverket utsänt angående uppgivna löne-
underlag. 
 
Beträffande Z AB har Skatteverket åberopat att Bygg AB kostnadsfört fakturor med 
belopp om sammanlagt 767 125 kr för september 2004.  Z AB har för denna period 
lämnat skattedeklaration med uppgift om att inga löner utbetalats och har inte lämnat 
några kontrolluppgifter för år 2004. 
 
Beträffande A AB har Skatteverket åberopat att Bygg AB kostnadsfört fakturor med 
belopp om sammanlagt 3 427 450 kr inklusive mervärdesskatt avseende perioden 
mars-juni 2005. Med utgångspunkt i det timpris som framgått av fakturorna har Skat-
teverket beräknat att betalningarna motsvarar ersättning för närmare 14 000 timmars 
arbete eller heltidsarbete för 24 personer. För den nämnda perioden har A AB lämnat 
skattedeklarationer som upptar mervärdesskattepliktig omsättning om ca 500 000 kr. 
För mars och april 2005 har utbetald lön om 20 000 kr per månad redovisats. Bola-
gets ordinarie styrelseledamot har vid förhör inför Ekobrottsmyndigheten uppgett att 
verksamhetslokal saknats, att han inte känner till något om bolagets kunder, att det 
har funnits en anställd, att han inte minns namnet på någon underentreprenör samt att 
bolaget sålts till en person som han inte minns namnet på, till vilken även bokfö-
ringsmaterialet överlämnats. 
 
Beträffande B AB har Skatteverket åberopat att Bygg AB kostnadsfört fakturor med 
belopp om sammanlagt 3 172 215 kr inklusive mervärdesskatt avseende juni-augusti 
2005. Med utgångspunkt i det timpris som framgått av fakturorna har Skatteverket 
beräknat att betalningarna motsvarar ersättning för drygt 15 000 timmars arbete eller 
heltidsarbete för 42 personer. Ledamot av bolagets styrelse har vid förhör inför Eko-
brottsmyndigheten förklarat att bokföring inte har upprättats, att det arbete som ut-
förts för Bygg AB har utförts mot kontant betalning av underentreprenörer som le-
damoten inte minns namnen på. 
 
Skatteverket har även, beträffande de nämnda bolagen, åberopat att granskning av 
företagens plusgiro- och bankgirokonton ger vid handen att det inte har förekommit 
några betalningar av en för näringsverksamhet normala kostnader såsom för perso-



 

24 
 

nal, lokal, fordon, telefon m.m. och att utbetalningar i stor utsträckning avsett kon-
tantuttag eller överföringar till företag som bedriver valutaväxlingsverksamhet. 
 
KS talan i kammarrätten bygger i huvudsak på att Stockholms tingsrätt ogillat åtal 
mot honom för skattebrott m.m. avseende de transaktioner med uppgivna underent-
reprenörer som är aktuella även i kammarrättens mål. Enligt KS ger tingsrättens dom 
stöd för att det har funnits tidssedlar till fakturorna, som såvitt kan utläsas har påträf-
fats av honom i den s.k. slasken i åklagarens förundersökning, hänförliga till ifråga-
varande fakturor från underentreprenörer och att underentreprenörerna faktiskt har 
bedrivit verksamhet. Skatteverket å sin sida har åberopat att de tidssedlar som påträf-
fats Bygg AB:s bokföring förvarades på andra ställen än fakturorna och att tidssed-
larna inte är specificerade på ett sådant sätt att de går att knyta till respektive faktura. 
Skatteverket har vidare bestritt att underentreprenörerna har bedrivit verksamhet av-
seende arbete som svarar mot aktuella fakturor. 
 
Kammarrätten gör följande bedömning. 
Det kan inledningsvis konstateras att de omtvistade fakturorna innehåller endast 
summariska uppgifter om vad de uppgivna entreprenaderna avser. Såvitt avser de 
tidssedlar som påträffats i räkenskaperna för Bygg AB finner kammarrätten inte an-
ledning att ifrågasätta Skatteverkets uppgift att tidssedlarna inte gått att knyta till 
någon enskild faktura. Någon annan utredning, såsom entreprenadavtal m.m., synes 
heller inte föreligga till ledning för bedömningen av vilket arbete fakturorna avsett. 
KS, som varit den som handhaft rörelsen i Bygg AB och haft ansvaret för bokföring-
en, har inte heller på annat sätt lämnat några närmare upplysningar om entreprena-
derna. 
 
Beträffande verksamheten i de såsom underentreprenörer betecknade bolagen inne-
håller utredningen i målen en rad omständigheter som enligt kammarrätten ger an-
ledning att ifrågasätta om dessa bolag har utfört sådan verksamhet som de aktuella 
fakturorna uppgetts avse. Således har Skatteverket åberopat att det vid granskning av 
plusgiro- och bankgirokonton inte framkommit något som tyder på att bolagen haft 
för en sådan näringsverksamhet normala kostnader såsom för personal, lokal, fordon, 
telefon m.m. och att förekommande utbetalningar i stor utsträckning i stället avsett 
kontantuttag eller överföringar till företag som bedriver valutaväxlingsverksamhet. 
Uppgifterna ger närmast vid handen att verksamheten i bolagen begränsat sig till 
hanterandet av penningmedel. Såvitt framgår av den av KS åberopade domen från 
Stockholms tingsrätt har det inte heller påträffats någon bokföring för bolagen. Bola-
gen återfinns inte heller i telefonkataloger och har inte varit registrerade som inneha-
vare av fordon. Såvitt avser X AB har bolaget inte varit registrerat som arbetsgivare. 
 
Enligt utredningen har några av underentreprenörsbolagen för vissa perioder lämnat 
skattedeklarationer som bl.a. upptar avgiftspliktig lön, vilket i någon mån kan uppfat-
tas tyda på att verksamhet bedrivits. Vad de redovisade lönebeloppen avsett synes 
dock inte ha kunnat klarläggas, bl.a. på grund av att bokföring inte har företetts. De 
redovisade lönebeloppen avviker också kraftigt från vad som bort redovisas om de 
aktuella fakturorna är riktiga. Enligt den av KS åberopade domen från Stockholms 
tingsrätt har vissa av företrädarna för underentreprenörsbolagen där gjort gällande att 
dessa har förfogat över personal, lokal och utrustning för utförande av byggnadsent-
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reprenader. Uppgifterna får enligt kammarrätten bedömas i ljuset av att de har läm-
nats i mål om ansvar för brott. Eftersom bokföring för bolagen inte har påträffats 
synes det inte kunna bekräftas att tillgångarna stått till bolagens disposition. 
 
Enligt domen från Stockholms tingsrätt har KS förklarat att han kontrollerade att de 
anlitade underentreprenörsbolagen hade F-skattsedel och att de var registrerade som 
skattskyldiga till mervärdesskatt. Såvitt framgår av utredningen i målen har han i 
övrigt haft endast sporadiska kontakter med företrädare för underentreprenörsbola-
gen. Beträffande X AB har han, såvitt framgår av tingsrättens dom, förklarat sig inte 
minnas något om företaget. Några närmare uppgifter om den anlitade arbetskraften 
synes inte ha lämnats. KS har inte heller lämnat några närmare upplysningar om hur 
han kommit i kontakt med företagen, hur avtal om entreprenaderna träffats etc. Såvitt 
framgår har han inte heller gjort några närmare kontroller av att underentreprenörer-
na förfogat över personal, maskiner m.m. för fullföljandet av entreprenaderna. Detta 
är enligt kammarrätten förvånande mot bakgrund av de stora belopp och omfattande 
arbete som entreprenaderna avsett. 
 
Med hänsyn tagen främst till dessa omständigheter finner kammarrätten att Skatte-
verket har styrkt att de aktuella fakturorna - i vart fall i den omfattning som lagts till 
grund för höjningen av KS inkomst från Bygg AB - är oriktiga i den meningen att de 
inte motsvaras av tjänster utförda av underentreprenörsbolagen. Skatteverket har 
således haft fog för att beskatta KS såsom företagsledare i Bygg AB för belopp som 
genom fakturorna frånhänts bolaget. Skatteverket har antagit att merparten av dessa 
medel åtgått till betalning av s.k. svart arbetskraft och således nyttjats till bestridande 
av kostnader för Bygg AB. Kammarrätten saknar anledning att ifrågasätta denna be-
dömning och den fördelning som Skatteverket gjort i detta avseende. 
 
Genom att inte redovisa inkomsterna i sina självdeklarationer har KS lämnat sådana 
oriktiga uppgifter som utgör grund för eftertaxering för 2005 och påförande av skat-
tetillägg. Skäl för befrielse från skattetilläggen föreligger inte. Överklagandet ska 
således avslås. 
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Bakgrund: L AB bedriver verksamhet i form av bl.a. montering och uthyrning av 
byggnadsställningar. Bolaget utförde flera uppdrag för bl.a. S AB:s räkning och anli-
tade för dessa uppdrag två underentreprenörer, X AB och Y AB. SKV har ansett att 
fakturorna från underentreprenörerna varit osanna.  
 
Länsrättens bedömning:  
Att aktuella ställningsarbeten är utförda och att L AB har erhållit betalning för dessa 
arbeten är ostridigt. Fråga i målen är om fakturor från X AB och Y AB, vilka bok-
förts i L AB, motsvaras av faktiskt utfört arbete av dessa underentreprenörsbolag 
eller om fakturorna är osanna. 
 
Storleken av utbetalade belopp ger intryck av att fråga var om mycket omfattande 
arbeten som skulle köpas in från underentreprenörerna. Då det enligt L AB var 
mycket svårt att få tag i arbetskraft under dessa år måste det ha varit särskilt viktigt 
att försäkra sig om att de underentreprenörer som skulle anlitas för dessa uppdrag 
antingen hade egen personal att hyra ut eller att dessa i sin tur hade underentreprenö-
rer som kunde ställa arbetskraft till förfogande. Det måste ha funnits speciella skäl 
till varför bolaget i detta läge valde att vända sig till X AB, ett bolag som aldrig tidi-
gare sysslat med uthyrning av arbetskraft, och därefter godtog att Y AB, ett bolag 
som skulle starta upp en bemanningsverksamhet, fick överta L AB:s uppdrag i 
Stockholm från X AB. Detta med beaktande även av att det vid den muntliga för-
handlingen framkommit att KL (styrelseledamot och företagsledare i bolaget) kände 
till att både X AB:s och Y AB:s faktiske företrädare, PF var försatt i personlig kon-
kurs och därför inte kunde företräda något bolag. Av åberopade länsrätts- och kam-
marrättsdomar avseende bolaget framgår att fråga i dessa mål var om osanna fakturor 
och att inblandade personer var för L AB KL och för underentreprenörerna bl.a. PF 
och MC (varit anställd hos L AB tidigare och anställd hos X AB). 
 
Av utredningen framgår att X AB och Y AB inte har redovisat några löner varken i 
skattedeklarationer eller i kontrolluppgifter, att det inte framgår hur anlitad arbets-
kraft har ersatts eller vem som har betalat ut ersättningen och att det inte har kunnat 
visas vilka underentreprenörer X AB och Y AB i sin tur skulle ha använt. Med hän-
syn till vad som har framkommit anser länsrätten det sannolikt att svart arbetskraft 
har använts. För att fakturorna skall anses osanna hos L AB krävs emellertid att bo-
laget varit medvetet om att det var fråga om anlitande av svart arbetskraft. 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 21384–04 m.fl. 
Klagande L AB 
 

 
 

7- LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län 
 
 

2006-11-07. Länsrätten avslår överklagandet. Efter-
taxering, ej avdrag för ingående mer-
värdesskatt, arbetsgivaravgifter, skat-
tetillägg, efterbeskattning. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, ordinarie beskattning och 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätten: Frågan i målen är om fakturor från underentreprenörsbolagen, vilka bokförts i bolaget, motsvaras av faktiskt utfört arbe-
te av dessa underentreprenörsbolag eller om fakturorna är osanna. 
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Enligt L AB har bolaget kontrollerat att X AB och Y AB hade F-skatt och var regi-
strerade till mervärdesskatt och som arbetsgivare. Länsrätten finner, då omfattande 
arbeten skulle köpas in för att klara bolagets åtaganden gentemot S AB, att det inte är 
troligt, om syftet varit att anlita seriösa underentreprenörer, att L AB skulle ha nöjt 
sig med uppgivna kontroller för att förvissa sig om underentreprenörernas förutsätt-
ningar för att kunna utföra arbetena. Det framgår vidare att det har saknats skriftliga 
avtal mellan L AB och de båda underentreprenörerna, vilket enligt uppgift i utred-
ningen har funnits med andra underentreprenörer. KL har varit medveten om att X 
AB och Y AB faktiske företrädare, PF, har saknat behörighet att företräda bolagen. 
MC har under tiden han varit anställd hos L AB även fungerat som arbetsledare hos 
X AB och sedermera varit anställd hos Y AB med en arbetsledande funktion. MC har 
varit den som har sett till att det har funnits arbetskraft för att utföra arbetena åt L 
AB. MC har inte själv redovisat den ersättning han har erhållit från underentreprenö-
rerna och torde vara införstådd med att det var fråga om svart arbetskraft. Med hän-
syn till vad som framkommit anser länsrätten att L AB, genom de kontakter KL har 
haft med PF och MC samt dennes särskilda funktion, måste ha varit medvetet om att 
varken X AB eller Y AB hade den arbetskraft att hyra ut som fakturorna till L AB 
förutsatte och ha varit medvetet om att svart arbetskraft användes. Vid sådant förhål-
lande saknar det betydelse om L AB självt har anlitat den svarta arbetskraften eller 
valt att genom en underentreprenör göra detta. Syftet har varit att få tillgång till svart 
arbetskraft. Genom att anlita underentreprenörer har bolaget fått ett bokföringsunder-
lag som kunnat täcka uttag ur bolaget till att avlöna den svarta arbetskraften. Länsrät-
ten delar därför Skatteverkets bedömning att samtliga fakturor har upprättats för att 
ge L AB möjlighet att göra oredovisade uttag för att avlöna svart arbetskraft samt att 
tillgodogöra sig avdrag för ingående mervärdesskatt. 
 

Av 4 kap. 3 § TL framgår att om skatt eller underlag för att ta ut skatt inte kan beräk-
nas tillförlitligt på grund av att den skattskyldige, trots att han varit skyldig att lämna 
självdeklaration, inte avgett någon sådan, eller på grund av brister i eller bristfälligt 
underlag för deklarationen, skall skatten eller underlaget för att ta ut skatt uppskattas 
till det belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som framkommit i ären-
det (skönstaxering). 

Inkomsttaxeringen: 

Enligt 4 kap. 15 § TL får Skatteverket meddela ett omprövningsbeslut som är till 
nackdel för den skattskyldige efter utgången av den tid som anges i 14 § första styck-
et under de förutsättningar och på det sätt som anges i 16 - 22 §§ (eftertaxering). 
 
Av 4 kap. 16 § TL framgår att eftertaxering får ske om den skattskyldige 1) i själv-
deklaration eller på annat sätt under förfarandet lämnat oriktig uppgift till ledning för 
taxeringen, 2) lämnat oriktig uppgift i mål om taxering eller 3) underlåtit att lämna 
självdeklaration, uppgift eller infordrad upplysning trots att han är uppgiftspliktig 
och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett taxeringsbeslut avse-
ende den skattskyldige blivit felaktigt eller inte fattats. 
Länsrätten gör följande bedömning. 
Länsrätten har funnit att fakturorna från X AB och Y AB är osanna och har konstrue-
rats för att kunna betala ut svarta löner. Skatteverket har vid taxeringsåren 2001 och 
2002 inte medgivit avdrag för fakturorna som entreprenörskostnader utan avdrag har 
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istället medgivits såsom för lönekostnader och beräknade arbetsgivaravgifter. Skatte-
verket har vid sin skönsmässiga beräkning utgått från fakturabeloppen inklusive 
mervärdesskatt och uppskattat att 80 procent härav har kunnat användas till att avlö-
na svart arbetskraft. L AB har vid den muntliga förhandlingen anfört att Skattever-
kets beräkning av avdragsgilla lönekostnader är orimlig med hänsyn dels till att bo-
laget skall betala tillbaka mervärdesskatten till staten, dels till att L AB har betalat 
hela fakturabeloppet inklusive mervärdesskatt till factoringbolag. 
 
Länsrätten finner att bokförda osanna fakturor har möjliggjort uttag ur L AB med 
belopp motsvarande fakturabeloppen inklusive mervärdesskatt. Att vissa kostnader 
har varit förknippade med dessa fakturor, såsom exempelvis provision till factoring-
bolag, ifrågasätts inte. Resterande belopp torde ha kunnat användas till att avlöna 
svart arbetskraft. Att L AB inte är berättigad till avdrag för den ingående mervärdes-
skatt som belöper på fakturorna och därför kommer att bli återbetalningsskyldig för 
denna mervärdesskatt påverkar inte uttagens storlek och därmed inte heller beräk-
ningen av ifrågavarande lönekostnader till svart arbetskraft. Länsrätten finner att ing-
enting har framkommit i målen som visar att de av Skatteverket medgivna avdragen 
för lönekostnader och beräknade arbetsgivaravgifter är för lågt beräknade. Skattever-
kets beslut att skönsmässigt uppskatta underskotten av näringsverksamhet till 420 
423 kr för taxeringsår 2001 och till 7 424 571 kr för taxeringsår 2002 skall därför 
inte ändras. 
 
Då ovan angivna omständigheter inte framgått av L AB självdeklarationer föreligger 
grund för eftertaxering för taxeringsåren 2001 och 2002. 
 
Vad gäller L AB:s alternativyrkande, att avdrag skall medges för ej medgivna avdrag 
för mervärdesskatt och påförda arbetsgivaravgifter vid inkomsttaxeringen under de 
beskattningsår som berörs, gör länsrätten följande bedömning. 
 
Vid beräkningen ovan av resultatet av näringsverksamheten har hänsyn tagits till de 
som mervärdesskatt angivna beloppen på de osanna fakturorna såsom avdragsgilla 
lönekostnader till svart arbetskraft. Någon annan avdragsrätt för ifrågavarande inte 
medgivna avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger inte vid inkomsttaxeringen. 
 
Vid beräkningen ovan av resultatet av näringsverksamheten har hänsyn vidare tagits 
till beräknade arbetsgivaravgifter. Avstämning mellan påförda och beräknade arbets-
givaravgifter skall göras vid taxeringsåret efter det år då arbetsgivaravgifterna påför-
des. 
L AB:s alternativyrkande skall således lämnas utan bifall. 
 
 

Enligt 8 kap. 3 § första stycket ML får den som bedriver en verksamhet som medför 
skattskyldighet göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som hänför sig till för-
värv i verksamheten. 

Mervärdesskatt 

 
Länsrätten gör följande bedömning. 
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istället medgivits såsom för lönekostnader och beräknade arbetsgivaravgifter. Skatte-
verket har vid sin skönsmässiga beräkning utgått från fakturabeloppen inklusive 
mervärdesskatt och uppskattat att 80 procent härav har kunnat användas till att avlö-
na svart arbetskraft. L AB har vid den muntliga förhandlingen anfört att Skattever-
kets beräkning av avdragsgilla lönekostnader är orimlig med hänsyn dels till att bo-
laget skall betala tillbaka mervärdesskatten till staten, dels till att L AB har betalat 
hela fakturabeloppet inklusive mervärdesskatt till factoringbolag. 
 
Länsrätten finner att bokförda osanna fakturor har möjliggjort uttag ur L AB med 
belopp motsvarande fakturabeloppen inklusive mervärdesskatt. Att vissa kostnader 
har varit förknippade med dessa fakturor, såsom exempelvis provision till factoring-
bolag, ifrågasätts inte. Resterande belopp torde ha kunnat användas till att avlöna 
svart arbetskraft. Att L AB inte är berättigad till avdrag för den ingående mervärdes-
skatt som belöper på fakturorna och därför kommer att bli återbetalningsskyldig för 
denna mervärdesskatt påverkar inte uttagens storlek och därmed inte heller beräk-
ningen av ifrågavarande lönekostnader till svart arbetskraft. Länsrätten finner att ing-
enting har framkommit i målen som visar att de av Skatteverket medgivna avdragen 
för lönekostnader och beräknade arbetsgivaravgifter är för lågt beräknade. Skattever-
kets beslut att skönsmässigt uppskatta underskotten av näringsverksamhet till 420 
423 kr för taxeringsår 2001 och till 7 424 571 kr för taxeringsår 2002 skall därför 
inte ändras. 
 
Då ovan angivna omständigheter inte framgått av L AB självdeklarationer föreligger 
grund för eftertaxering för taxeringsåren 2001 och 2002. 
 
Vad gäller L AB:s alternativyrkande, att avdrag skall medges för ej medgivna avdrag 
för mervärdesskatt och påförda arbetsgivaravgifter vid inkomsttaxeringen under de 
beskattningsår som berörs, gör länsrätten följande bedömning. 
 
Vid beräkningen ovan av resultatet av näringsverksamheten har hänsyn tagits till de 
som mervärdesskatt angivna beloppen på de osanna fakturorna såsom avdragsgilla 
lönekostnader till svart arbetskraft. Någon annan avdragsrätt för ifrågavarande inte 
medgivna avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger inte vid inkomsttaxeringen. 
 
Vid beräkningen ovan av resultatet av näringsverksamheten har hänsyn vidare tagits 
till beräknade arbetsgivaravgifter. Avstämning mellan påförda och beräknade arbets-
givaravgifter skall göras vid taxeringsåret efter det år då arbetsgivaravgifterna påför-
des. 
L AB:s alternativyrkande skall således lämnas utan bifall. 
 
 

Enligt 8 kap. 3 § första stycket ML får den som bedriver en verksamhet som medför 
skattskyldighet göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som hänför sig till för-
värv i verksamheten. 

Mervärdesskatt 

 
Länsrätten gör följande bedömning. 
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Länsrätten har funnit att fakturorna från X AB och Y AB är osanna och har konstrue-
rats för att möjliggöra uttag ur L AB för att avlöna svart arbetskraft och för att möj-
liggöra för L AB att tillgodogöra sig den ingående mervärdesskatt som belöper på 
fakturorna. Någon avdragsrätt enligt 8 kap. 3 § ML föreligger därför inte för den 
mervärdesskatt som debiterats på fakturorna. Detta strider inte mot gällande EG-rätt 
då det för avdragsrätt bl.a. krävs att en skattepliktig omsättning har ägt rum, vilket 
det inte är fråga om i förevarande fall. Skatteverkets beslut att inte medge avdrag för 
denna ingående mervärdesskatt, 1 289 258 kr för perioden mars - september 2000, 6 
003 600 kr för perioden oktober 2000 - september 2001 och 4 643 698 kr för perio-
den oktober 2001 - april 2001, skall således inte ändras. 
 
 

Av 2 kap. 1 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980), gällande från den 1 janua-
ri 2001, framgår att den som utger avgiftspliktig ersättning skall betala arbetsgivar-
avgifter. Motsvarande bestämmelser, för tiden före den 1 januari 2001, framgår av 1 
kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter, SAL. Enligt 2 kap. 10 § socialavgiftsla-
gen är löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete avgiftspliktiga. 
Motsvarande bestämmelser, för tiden före den 1 januari 2001, framgår av 2 kap. 3 § 
SAL. 

Arbetsgivaravgifter 

 
Av 11 kap. 19 § andra stycket SBL framgår att vid en omprövning skall skatten be-
stämmas på grundval av tillgängliga uppgifter. Om en tillförlitlig beräkning inte kan 
göras på ett sådant sätt, skall skatten bestämmas efter vad som framstår som skäligt 
med hänsyn till vad som har kommit fram (skönsbeskattning). 
 
Länsrätten gör följande bedömning. 
Länsrätten har funnit att bokförda fakturor från X AB och Y AB är osanna och har 
konstruerats för att möjliggöra uttag ur L AB. Länsrätten har vidare funnit att uttagen 
har använts till att avlöna svart arbetskraft och att Skatteverkets uppskattning av des-
sa lönekostnader till 80 procent av fakturabeloppen inklusive mervärdesskatt inte är 
för lågt beräknad. Länsrätten finner att inte heller i övrigt har någonting framkommit 
som ger anledning att anta att de av Skatteverket upptagna underlagen för arbetsgi-
varavgifter är för högt beräknade. Skatteverkets beslut att höja L AB:s underlag för 
arbetsgivaravgifter med 8 029 942 kr för april - december 2000, 27 695 700 kr för 
januari - december 2001 och till 12 020 040 kr för januari 2002 - maj 2002 skall där-
för inte ändras. 
 
Vid denna utgång lämnar länsrättens L AB:s andrahandsyrkande, att underlaget för 
arbetsgivaravgifter skall sättas ned till 18 643 100 kr, utan bifall. 
 
 

Enligt 21 kap. 10 § SBL får Skatteverket meddela ett omprövningsbeslut som är till 
nackdel för den skattskyldige efter utgången av den tid som anges i 9 § under de för-
utsättningar och på det sätt som anges i 11 - 20 §§ (efterbeskattning). 

Efterbeskattning av mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter 
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Av 21 kap. 11 § SBL framgår att efterbeskattning får ske om ett beskattningsbeslut 
blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den skattskyldige i ett skattedeklara-
tion eller på annat sätt under förfarandet hos Skatteverket lämnat någon oriktig upp-
gift till ledning för beskattningsbeslutet. 
 
Enligt 21 kap. 13 § första stycket SBL får efterbeskattning enligt 11 § ske endast om 
den avser belopp av någon betydelse. Av andra stycket samma lagrum framgår att 
efterbeskattning inte får ske, om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle 
framstå som uppenbart oskäligt eller om Skatteverket tidigare fattat beslut om efter-
beskattning som avser samma fråga. 
 
Länsrätten gör följande bedömning. 
L AB har medvetet bokfört osanna fakturor från X AB och Y AB och har således 
lämnat oriktig uppgift till ledning för beskattningsbesluten. Länsrätten finner att 
grund för efterbeskattning föreligger dels av mervärdesskatt för perioderna mars - 
september 2000 och oktober 2000 - september 2001, dels av arbetsgivaravgifter för 
perioderna april - december 2000 och januari - december 2001 och att reglerna om 
oskälighet vid efterbeskattning inte är tillämpliga. 
 

Enligt 15 kap. 1 § första stycket SBL skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut om 
en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en 
uppgift till ledning för beskattningen och uppgiften befinns oriktig. 

Skattetillägg 

 
Enligt 15 kap. 2 § första stycket SBL skall skattetillägg tas ut vid skönsbeskattning 
enligt 11 kap. 19 § andra stycket. 
Av 15 kap. 7 § första stycket SBL framgår att den skattskyldige skall befrias helt från 
skattetillägg 
1. om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha sådant samband med den 
skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande att den 
framstår som ursäktlig,  
2. om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till 
uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet, eller  
3. om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägget.  
 
Eftersom de uppgifter som L AB lämnat i sina skattedeklarationer befunnits vara 
oriktiga föreligger grund för att påföra skattetillägg på underlag motsvarande ifråga-
varande inte medgivna avdrag för ingående mervärdesskatt och på underlag motsva-
rande ifrågavarande påförda arbetsgivaravgifter. 
 
Vad gäller frågan om befrielse från skattetilläggen gör länsrätten följande bedöm-
ning. Enligt L AB är det ursäktligt att bolaget inte har uppmärksammat att X AB och 
Y AB var oseriösa med hänsyn till de kontroller som skall och kan göras på dessa 
företag. Länsrätten har i målen funnit att L AB har bokfört osanna fakturor från X 
AB och Y AB och att det av denna anledning saknar betydelse vilka kontroller av 
underentreprenörerna L AB uppger sig ha gjort. Länsrätten finner att felaktigheten 
därför inte är ursäktlig enligt de kriterier som gäller för befrielse från skattetillägg 
enligt punkterna 1 och 2. 
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Av 21 kap. 11 § SBL framgår att efterbeskattning får ske om ett beskattningsbeslut 
blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den skattskyldige i ett skattedeklara-
tion eller på annat sätt under förfarandet hos Skatteverket lämnat någon oriktig upp-
gift till ledning för beskattningsbeslutet. 
 
Enligt 21 kap. 13 § första stycket SBL får efterbeskattning enligt 11 § ske endast om 
den avser belopp av någon betydelse. Av andra stycket samma lagrum framgår att 
efterbeskattning inte får ske, om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle 
framstå som uppenbart oskäligt eller om Skatteverket tidigare fattat beslut om efter-
beskattning som avser samma fråga. 
 
Länsrätten gör följande bedömning. 
L AB har medvetet bokfört osanna fakturor från X AB och Y AB och har således 
lämnat oriktig uppgift till ledning för beskattningsbesluten. Länsrätten finner att 
grund för efterbeskattning föreligger dels av mervärdesskatt för perioderna mars - 
september 2000 och oktober 2000 - september 2001, dels av arbetsgivaravgifter för 
perioderna april - december 2000 och januari - december 2001 och att reglerna om 
oskälighet vid efterbeskattning inte är tillämpliga. 
 

Enligt 15 kap. 1 § första stycket SBL skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut om 
en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en 
uppgift till ledning för beskattningen och uppgiften befinns oriktig. 

Skattetillägg 

 
Enligt 15 kap. 2 § första stycket SBL skall skattetillägg tas ut vid skönsbeskattning 
enligt 11 kap. 19 § andra stycket. 
Av 15 kap. 7 § första stycket SBL framgår att den skattskyldige skall befrias helt från 
skattetillägg 
1. om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha sådant samband med den 
skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande att den 
framstår som ursäktlig,  
2. om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till 
uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet, eller  
3. om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägget.  
 
Eftersom de uppgifter som L AB lämnat i sina skattedeklarationer befunnits vara 
oriktiga föreligger grund för att påföra skattetillägg på underlag motsvarande ifråga-
varande inte medgivna avdrag för ingående mervärdesskatt och på underlag motsva-
rande ifrågavarande påförda arbetsgivaravgifter. 
 
Vad gäller frågan om befrielse från skattetilläggen gör länsrätten följande bedöm-
ning. Enligt L AB är det ursäktligt att bolaget inte har uppmärksammat att X AB och 
Y AB var oseriösa med hänsyn till de kontroller som skall och kan göras på dessa 
företag. Länsrätten har i målen funnit att L AB har bokfört osanna fakturor från X 
AB och Y AB och att det av denna anledning saknar betydelse vilka kontroller av 
underentreprenörerna L AB uppger sig ha gjort. Länsrätten finner att felaktigheten 
därför inte är ursäktlig enligt de kriterier som gäller för befrielse från skattetillägg 
enligt punkterna 1 och 2. 
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Vad gäller avgiftens proportionalitet i förhållande till förseelsen finner länsrätten att 
det sammanlagda skattetilläggsbeloppet visserligen är stort men att det inte framstår 
som orimligt med hänsyn till den vinning L AB skulle ha haft om felen i skattedekla-
rationerna inte rättats. Regeringsrätten har i RÅ 1995 ref.5 konstaterat att enbart skat-
tetilläggets storlek inte kan medföra att det skulle anses oskäligt att ta ut detta. 
 
Länsrätten finner med hänsyn till vad som framkommit i målen att omständigheterna 
inte heller i övrigt är sådana att det kan anses stötande eller på annat sätt framstå som 
uppenbart oskäligt att ta ut skattetilläggen. 
 
Grund för befrielse från skattetilläggen föreligger således inte. 
 
Laglig möjlighet att sätta ned skattetilläggen föreligger inte. 
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Kammarrättens bedömning:  
Huvudfrågan i målen är om fakturorna från dessa underentreprenörer är osanna i den 
meningen att de arbeten som angetts på fakturorna inte har utförts av underentrepre-
nörerna eller av dem inhyrd personal. 
 
I målen är ostridigt att de aktuella ställningsarbetena har utförts. Det föreligger dock 
betydande oklarheter kring vilka personer som har utfört arbetena och vem som har 
haft arbetsgivaransvar för dem. Bolaget har uppgett att det är underentreprenörerna 
som utfört arbetena med egen personal och med inhyrd personal från andra underent-
reprenörer. Företrädare för X AB och Y AB har emellertid endast i några enstaka fall 
kunnat uppge namn på personer eller egna underentreprenörer som anlitats. Någon 
bokföring har inte heller gått att återfinna avseende underentreprenörerna. Enligt de 
uppgifter som underentreprenörerna har lämnat till bl.a. Skatteverket har de inte själ-
va avlönat någon personal som har arbetat med ställningsarbeten. De belopp som har 
betalats ut till underentreprenörerna har även i nära anslutning därtill tagits ut i kon-
tanter. Av Stockholms tingsrätts dom i mål nr B 3210-02 framgår också att ingen av 
de personer som arbetade i Kista och som hördes i tingsrätten har kunnat uppge hos 
vem de varit anställda eller vem som har betalat deras lön. Kammarrätten finner att 
vad som sålunda framkommit får betraktas som anmärkningsvärt och tyder på att de 
aktuella arbetena har utförts av svart arbetskraft, något som också Stockholms tings-
rätt funnit i sin dom. Frågan är då vem som har avlönat denna arbetskraft. 
 
De i målen aktuella arbetena har sin grund i ett åtagande bolaget hade gentemot S 
AB, arbeten som krävde mycket arbetskraft och skulle pågå under ett flertal år. De 
skulle inte ha kunnat utföras om bolaget inte varit förvissat om att det funnits arbets-
kraft att tillgå. Bolaget har dock uppgett att det var svårt att rekrytera arbetskraft och 
att det hade problem med att få tag på personal. Trots att det inte har förelegat någon 
skyldighet för bolaget att kontrollera underentreprenörernas förmåga att tillhandahål-
la personal måste det mot denna bakgrund ha legat i bolagets intresse att säkerställa 
tillgången till arbetskraft. Varken X AB eller Y AB hade innan de anlitades av bola-
get varit verksamma inom uthyrning av arbetskraft för ställningsarbete och det är 
endast bolaget som anlitat dem för denna typ av tjänst. En huvudsaklig del av under-
entreprenörernas omsättning härrör också från fakturorna till bolaget. Även fast det 
har varit fråga om stora belopp har bolaget och underentreprenörerna inte haft några 
skriftliga avtal och några för det påstådda samarbetet nödvändiga kontakter m.m. 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 7806-06, 7808-
06, 7810-06, 7811-06, 
7813-06-7815-06 och 
7818-06.  
 
Klagande L AB 
 

7- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat länsrätten i 
Stockholms läns dom 
2006-11-07. 

2009-05-20. Avslår överklagandet. Eftertaxering, ej 
avdrag för ingående mervärdesskatt, 
arbetsgivaravgifter, skattetillägg, ef-
terbeskattning. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, ordinarie beskattning och 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Huvudfrågan i målen är om fakturorna från dessa underentreprenörsbolag är osanna i den meningen att de arbeten 
som angetts på fakturorna inte har utförts av underentreprenörsbolagen eller av dem inhyrd personal. 
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Kammarrättens bedömning:  
Huvudfrågan i målen är om fakturorna från dessa underentreprenörer är osanna i den 
meningen att de arbeten som angetts på fakturorna inte har utförts av underentrepre-
nörerna eller av dem inhyrd personal. 
 
I målen är ostridigt att de aktuella ställningsarbetena har utförts. Det föreligger dock 
betydande oklarheter kring vilka personer som har utfört arbetena och vem som har 
haft arbetsgivaransvar för dem. Bolaget har uppgett att det är underentreprenörerna 
som utfört arbetena med egen personal och med inhyrd personal från andra underent-
reprenörer. Företrädare för X AB och Y AB har emellertid endast i några enstaka fall 
kunnat uppge namn på personer eller egna underentreprenörer som anlitats. Någon 
bokföring har inte heller gått att återfinna avseende underentreprenörerna. Enligt de 
uppgifter som underentreprenörerna har lämnat till bl.a. Skatteverket har de inte själ-
va avlönat någon personal som har arbetat med ställningsarbeten. De belopp som har 
betalats ut till underentreprenörerna har även i nära anslutning därtill tagits ut i kon-
tanter. Av Stockholms tingsrätts dom i mål nr B 3210-02 framgår också att ingen av 
de personer som arbetade i Kista och som hördes i tingsrätten har kunnat uppge hos 
vem de varit anställda eller vem som har betalat deras lön. Kammarrätten finner att 
vad som sålunda framkommit får betraktas som anmärkningsvärt och tyder på att de 
aktuella arbetena har utförts av svart arbetskraft, något som också Stockholms tings-
rätt funnit i sin dom. Frågan är då vem som har avlönat denna arbetskraft. 
 
De i målen aktuella arbetena har sin grund i ett åtagande bolaget hade gentemot S 
AB, arbeten som krävde mycket arbetskraft och skulle pågå under ett flertal år. De 
skulle inte ha kunnat utföras om bolaget inte varit förvissat om att det funnits arbets-
kraft att tillgå. Bolaget har dock uppgett att det var svårt att rekrytera arbetskraft och 
att det hade problem med att få tag på personal. Trots att det inte har förelegat någon 
skyldighet för bolaget att kontrollera underentreprenörernas förmåga att tillhandahål-
la personal måste det mot denna bakgrund ha legat i bolagets intresse att säkerställa 
tillgången till arbetskraft. Varken X AB eller Y AB hade innan de anlitades av bola-
get varit verksamma inom uthyrning av arbetskraft för ställningsarbete och det är 
endast bolaget som anlitat dem för denna typ av tjänst. En huvudsaklig del av under-
entreprenörernas omsättning härrör också från fakturorna till bolaget. Även fast det 
har varit fråga om stora belopp har bolaget och underentreprenörerna inte haft några 
skriftliga avtal och några för det påstådda samarbetet nödvändiga kontakter m.m. 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 7806-06, 7808-
06, 7810-06, 7811-06, 
7813-06-7815-06 och 
7818-06.  
 
Klagande L AB 
 

7- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat länsrätten i 
Stockholms läns dom 
2006-11-07. 

2009-05-20. Avslår överklagandet. Eftertaxering, ej 
avdrag för ingående mervärdesskatt, 
arbetsgivaravgifter, skattetillägg, ef-
terbeskattning. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, ordinarie beskattning och 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Huvudfrågan i målen är om fakturorna från dessa underentreprenörsbolag är osanna i den meningen att de arbeten 
som angetts på fakturorna inte har utförts av underentreprenörsbolagen eller av dem inhyrd personal. 
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synes inte heller ha tagits. KL har också varit medveten om att den som han betrak-
tade som företrädare för underentreprenörerna var försatt i personlig konkurs. Han 
har vidare attesterat samtliga fakturor och han var den ende som för bolagets del fick 
träffa avtal och göra inköp över 50 000 kr. 
 
Såsom ovan anförts föreligger betydande oklarheter kring vilka personer som har 
utfört de aktuella arbetena och vem som är att betrakta som deras arbetsgivare. I det 
sammanhanget kan konstateras att det i de anhöriglistor som funnits på byggarbets-
platserna inte har angetts att bolaget har anlitat underentreprenörer. Det har också 
framkommit att den personal som har utfört arbetet har haft kläder märkta med bola-
gets namn. 
 
I målen är det vidare fråga om omfattande arbeten och summorna som har utbetalats 
har varit avsevärda. Enligt kammarrättens mening har det därmed erfordrats beaktan-
svärda resurser för att administrera och praktiskt möjliggöra arbetet. Sådana resurser 
har underentreprenörerna inte visats ha haft till sitt förfogande. 
 
Vid bedömningen om det är fråga om osanna fakturor kan inte heller bortses från att 
kammarrätten i lagakraftvunna domar den 19 januari 2006 (mål nr 1499-04 m.fl.) har 
funnit att bolaget tidigare använt sig av sådana. Flera personer som då var involvera-
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lagakraftvunna domar funnit att bolaget har använt sig av osanna fakturor och de då 
aktuella räkenskapsåren ligger i tiden innan de nu i målen aktuella. Bolaget blev först 
under slutet av september 2002 ett dotterbolag till T AB. Vid nu angivna förhållan-
den och även det förhållandet att flera icke fristående factoringbolag varit inblandade 
i betalningsströmmarna finner kammarrätten att det är mycket sannolikt att beloppen 
kommit bolaget tillgodo. Mot bakgrund av vad som ovan anförts finner kammarrät-
ten således att de fakturor som underentreprenörerna ställt ut till bolaget inte har ba-
serats på reella uppdragsförhållanden mellan parterna utan har syftat till att göra det 
möjligt för bolaget att avlöna svart arbetskraft. Under sådana förhållanden saknar de 
av underentreprenörerna företedda F-skattsedlarna betydelse i den mening som avses 
i 5 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483) och 2 kap. 5 § socialavgiftslagen 
(2000:980); jfr RÅ 2007 ref. 61 I och II. Skyldighet för bolaget att betala skatter och 
arbetsgivaravgifter för utbetald lön har således förelegat. Underlaget för arbetsgivar-
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avgifter motsvarar vidare fakturabeloppen minskade med viss procent. Underlagen 
kan inte anses vara för högt upptagna. 
 
Då fråga varit om osanna fakturor har Skatteverket också haft fog för att vägra bola-
get avdrag för entreprenörskostnader och ingående mervärdesskatt. Med hänsyn till 
att fråga är om osanna fakturor föreligger inte skäl att inhämta förhandsbesked från 
EG-domstolen i fråga om bolagets rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt. 
 
Såvitt avser frågan om oriktig uppgift finner kammarrätten inte skäl att göra någon 
annan bedömning än den länsrätten har gjort. Grund för beslutade beskattningsåtgär-
der genom eftertaxering, efterbeskattning och påförande av skattetillägg har således 
förelegat. Skäl att medge befrielse från påförda skattetillägg har inte framkommit. 
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Bakgrund: SKV har ansett att fakturor utställda av sex underentreprenörer avser 
arbete som utförs av arbetskraft för vilka Bygg AB är att anse som arbetsgivare. De 
påstådda fakturorna från underentreprenörerna är enligt SKV enbart en konstruktion 
för att avlöna svart arbetskraft. 
 
Länsrättens bedömning: 
Av utredningen i målet framgår att bolaget har anlitat arbetskraft från underentrepre-
nörsbolag för bolagets verksamhet och i sina skattedeklarationer gjort avdrag för 
dessa kostnader och för ingående mervärdesskatt hänförlig till fakturor utställda i X 
AB, Y AB, Z AB, Å AB, Ä AB och Ö AB. 
 
Utgångspunkterna är att utgifter för att bibehålla eller förvärva inkomster i närings-
verksamhet skall dras av som kostnad samt att ingående mervärdesskatt skall dras av. 
Skatteverket har hävdat att rätt till avdrag inte föreligger då fakturorna från underent-
reprenörerna som utgör underlag för de avdragna kostnaderna och den avdragna 
mervärdesskatten är osanna. Skatteverket bedömer därmed att bolaget har uppgett en 
oriktig uppgift sedan bolaget gjort avdrag. Skatteverket har bevisbördan för att orik-
tig uppgift har lämnats av den skattskyldige. 
 

Av utredningen i målet har framkommit följande. De aktuella underentreprenörsbo-
lagen har alla gått i konkurs under 2003. Bokföringsmaterial har inte påträffats och 
deklarationer har endast i ett fall lämnats av företrädare som visat inkomst av lön 
från bolaget ifråga (Ö AB). Redovisning av arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt 
har gjorts endast av Ö AB för år 2002. I övrigt har några kontrolluppgifter inte läm-
nats av bolagen. Någon kontakt med företrädarna för Z AB, Å AB och Ä AB har inte 
kunnat upprättas, liksom företrädare i X AB och Y AB saknar känd hemvist. Någon 
anställd personal i bolagen har inte uppgivits. Bolagen har till viss del betalats kon-
tant och ofta tagit ut pengar från postgirokonton i anslutning till insättning vilket ty-
der på att någon verklig verksamhet med verkliga kostnader inte har varit för handen. 

Underentreprenörsfakturorna 

 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer länsrätten att någon egentlig verksamhet inte 
har varit för handen i X AB, Y AB, Z AB, Å AB och Ä AB. och att bolagen inte kan 
anses ha förmedlat personal till Bygg AB. Eftersom några anställda inte har funnits i 
underentreprenörsbolagen får Bygg AB anses ha varit i ond tro avseende förhållan-

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 1285-06 m.fl. 
Klagande  Bygg AB. 

 
8- LR 

Instans 

Länsrätten i Uppsala län. 2008-01-17 Avslår överklagandet. Eftertaxering 
och efterbeskattning, påförda arbetsgi-
varavgifter, vägrat avdrag för ingående 
mervärdesskatt, skattetillägg. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätten: ”Skatteverket har hävdat att rätt till avdrag inte föreligger då fakturorna från underentreprenörerna som utgör underlag 
för de avdragna kostnaderna och den avdragna mervärdesskatten är osanna” 
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dena. Av kvittenser och referenser på fakturor framgår att Bygg AB haft kontakt med 
företrädarna för bolagen, vilket varit omöjligt för konkursförvaltarna. 
 
Mot denna bakgrund finner länsrätten att fakturorna från dessa underentreprenörer är 
osanna i den mening att de inte motsvarar verkliga affärshändelser. Fakturorna får 
anses ha upprättats i syfte att dölja utbetalning av löner till svart arbetskraft eftersom 
det får anses ostridigt att arbete utförts åt Bygg AB. Bygg AB har angett att bolaget 
har kontrollerat att underentreprenörsbolagen innehaft F-skattsedel innan anlitandet 
och på den grunden menat att något arbetsgivaransvar inte föreligger för bolaget. 
 
Ö AB är det enda underentreprenörsbolaget som har redovisat arbetsgivaravgifter 
och mervärdesskatt Enligt Skatteverkets revisionspromemoria har bruttolöner redovi-
sats av bolaget med belopp mellan 96 420 kronor och 230 900 kronor per månad. 
Bygg AB har bokfört fakturor med totalt belopp om 3 118 925 kronor från Ö AB. 
Hela det belopp som Bygg AB fakturerats för har Ö AB således inte redovisat som 
lön. En av bolagets företrädare har härutöver deklarerat lön från bolaget. Det är up-
penbart att åtminstone inte all fakturerad lön är redovisad av Ö AB. Med hänsyn till 
att Ö AB i övrigt inte skiljer sig från de andra aktuella underentreprenörsbolagen 
finner länsrätten att även fakturorna från detta bolag får anses fiktiva 
 
Länsrätten finner mot bakgrund av ovanstående att Skatteverket haft fog för sitt be-
slut att inte medge Bygg ABP avdrag för entreprenörskostnader och ingående 
mervärdesskatt. 
 

I förevarande fall har underentreprenörsbolagen innehaft F-skattsedel och varit regi-
strerade som mervärdesskattepliktiga under 2002. Huvudregeln enligt 5 kap. 1 § SBL 
är att den som betalar ut ersättning för arbete är skyldig att göra skatteavdrag. Skatte-
avdrag ska dock inte göras om den som tar emot ersättningen har en F-skattsedel. 
Enligt 4 kap. 7 § SBL skall F-skattsedel efter ansökan utfärdas för den som uppger 
sig bedriva näringsverksamhet här i landet, såvida det inte finns skälig anledning att 
anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas. Skatteverket 
beslutar om F-skattsedel och har också rätt att återkalla den. F-skattsedeln har den 
rättsverkan att uppdragsgivaren inte ansvarar för skatter och avgifter när det gäller 
arbete som utförts av någon som innehar F-skattsedel. Den som har en F-skattsedel 
skall i stället själv redovisa och betala in skatter och avgifter. I 5 kap. 5 § SBL anges 
vidare att en uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas om den lämnas i samband 
med bl.a. en faktura. Uppgiften om innehav av F-skattsedel får dock inte godtas om 
den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig. Av 5 kap. 7 § SBL 
framkommer att om den som tar emot ersättning för ett utfört arbete har eller åbero-
par en F-skattsedel trots att det är uppenbart att arbetet har utförts under sådana för-
hållanden att den som utfört arbetet är att anse som anställd hos den som betalar ut 
ersättningen för arbetet skall utbetalaren skriftligen anmäla detta till Skatteverket. 
Enligt 12 kap. 3 § första stycket SBL får Skatteverket, om någon i sin näringsverk-
samhet betalar ut ersättning för arbete till någon som inte gjort anmälan enligt 5 kap. 
7 §, besluta att också utbetalaren är skyldig att betala skatten för ersättningen 

F-skattsedel: 
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F-skattsedel: 

 

 

37 
 

Fråga uppkommer härmed huruvida Bygg AB får anses ha åsidosatt en eventuell 
anmälningsskyldighet enligt 5 kap. 7 § SBL. Anmälningsskyldighet inträder när det 
är uppenbart att anställningsförhållande är för handen mellan den som utfört arbetet 
och den som betalar ut ersättningen. Det innebär att man ser igenom F-skattsedeln 
och istället ser till rättsförhållandet bakom den. Kammarrätten i Göteborg fann i mål 
nummer 6807--6810-04 att en läkare inte kunde anses vara verksam genom sitt bolag 
utan fick anses vara anställd av landstinget. Tjänsterna hade utförts av honom per-
sonligen i landstingets lokaler med landstingets utrustning och med personal anställd 
av landstinget och hade således arbetat som övriga anställda på sjukhuset och på 
vårdcentraler. Bolagets F-skattsedel saknade därför betydelse. Regeringsrätten fann i 
mål nummer 665—672-04 att en F-skattsedel saknade betydelse sedan en teknikers 
ställning gentemot ett bolag hade karaktär av anställning hos bolaget han arbetade för 
och inte hos det bolag som hyrde ut honom. 
 
I RÅ 2003 ref. 91 kom Regeringsrätten fram till att det inte var uppenbart att de i 
målet aktuella arbetena utförts åt det betalande bolaget under sådana omständigheter 
att de som utfört arbetena varit att anse som anställda hos bolaget och därför förelåg 
ingen anmälningsskyldighet. Det fakturaskrivande bolaget hade dock gjort gällande 
att det för arbetets utförande anlitat underentreprenörer och utredningen i målet kun-
de inte anses ge tillräckligt stöd för slutsatsen att det betalande bolaget tillhandahållit 
arbetsledning och städmaterial. 
 
I förevarande fall har de aktuella underentreprenörerna inte redovisat kontrolluppgif-
ter och någon av underentreprenörerna anställd personal som utfört arbete åt bolaget 
har inte förekommit. Någon riktig verksamhet har av länsrätten bedömts inte ha skett 
i bolagen. Länsrätten finner på dessa grunder att det är visat att Bygg AB varit ar-
betsgivare åt den arbetskraft som bolaget genom de fiktiva fakturorna fakturerats för. 
Bygg AB har därmed åsidosatt sin anmälningsskyldighet enligt 5 kap. 7 § SBL. Det 
är ostridigt att medel lämnat Bygg AB varför länsrätten finner att Skatteverket haft 
fog för sitt beslut att påföra Bygg AB skyldighet att betala skatter och avgifter för 
ersättningen enligt 12 kap. 3 § SBL. 
 

För eftertaxering och efterbeskattning krävs att den skattskyldige lämnat oriktig upp-
gift i självdeklarationen. Av tidigare angivna förarbeten framgår att en oriktig uppgift 
är felaktiga sakförhållanden, t.ex. avdrag för kostnader den skattskyldige inte haft. I 
föreliggande mål har Bygg AB yrkat avdrag i deklarationen för de fakturor som läns-
rätten bedömt som fiktiva. Länsrätten har bedömt att den arbetskraft som betalats 
genom de fiktiva fakturorna varit anställda direkt av Bygg AB. Bygg AB har gjort 
avdrag för entreprenörskostnader och inte gjort avdrag för lönekostnaderna och hel-
ler inte redovisat arbetsgivaravgifter eller innehållen källskatt. Länsrätten finner så-
ledes att oriktig uppgift lämnats av Bygg AB. Förutsättningar för eftertaxering och 
efterbeskattning och påförande av skattetillägg föreligger således. Länsrätten gör 
ingen annan bedömning avseende skattetillägg som hänför sig till representation och 
utrangering. 

Oriktig uppgift och skattetillägg 

 
 
 



 

38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kammarrättens bedömning:  
Av den skriftliga utredningen i målen får anses framgå att, under den tid som nu är 
aktuell, någon egentlig verksamhet inte bedrivits i förhållande till Bygg AB hos de 
underentreprenörer som är ifråga i målet. Det får därmed betraktas som uteslutet att 
de fakturor som dessa bolag utställt på Bygg AB har baserats på ett reellt uppdrags-
förhållande mellan parterna. Den aktuella faktureringen får istället anses ingå i ett 
förfarande som syftat till att undanhålla intäkter från skatter och avgifter. Vad som 
framkommit vid den muntliga förhandlingen föranleder ingen annan bedömning. Vid 
sådant förhållande saknar de av underentreprenörerna företedda F-skattsedlarna be-
tydelse i den mening som avses i 5 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483) och 2 
kap. 5 § socialavgiftslagen (2000:980), jfr RÅ 2007 ref. 61. Skäl att gå in på frågan 
om anmälningsskyldighet enligt 5 kap. 7 § skattebetalningslagen saknas därmed. 
 
I målen är ostridigt att de belopp vilka fakturerats underentreprenörerna har använts 
för att bekosta arbete som utförts i bolaget. Skyldighet att betala skatter och arbetsgi-
varavgifter för ersättningen har således förelegat. Då fråga varit om osanna fakturor 
har Skatteverket också haft fog för att vägra bolaget avdrag för entreprenörskostna-
der och ingående mervärdesskatt. Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning 
att Skatteverket haft fog för sitt beslut att påföra bolaget skyldighet att betala skatter 
och avgifter för de medel som lämnat bolaget.  
 
Såvitt avser frågan om oriktig uppgift finner kammarrätten inte skäl att göra någon 
annan bedömning än den länsrätten har gjort. Grund för beslutade beskattningskon-
sekvenser genom eftertaxering och efterbeskattning samt för påförda skattetillägg har 
således förelegat. Inte heller i övrigt finns skäl att frångå länsrättens bedömning. Skäl 
att medge befrielse från påförda skattetillägg har inte framkommit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 2490-08-2494-
08. Klagande  Bygg AB. 

 
8- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat dom av läns-
rätten i Uppsala län 2008-
01-07. 

2009-04-08. Avslår överklagandet. Eftertaxering 
och efterbeskattning, påförda arbetsgi-
varavgifter, vägrat avdrag för ingående 
mervärdesskatt, skattetillägg. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Framgår inte. 
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Kammarrättens bedömning:  
Av den skriftliga utredningen i målen får anses framgå att, under den tid som nu är 
aktuell, någon egentlig verksamhet inte bedrivits i förhållande till Bygg AB hos de 
underentreprenörer som är ifråga i målet. Det får därmed betraktas som uteslutet att 
de fakturor som dessa bolag utställt på Bygg AB har baserats på ett reellt uppdrags-
förhållande mellan parterna. Den aktuella faktureringen får istället anses ingå i ett 
förfarande som syftat till att undanhålla intäkter från skatter och avgifter. Vad som 
framkommit vid den muntliga förhandlingen föranleder ingen annan bedömning. Vid 
sådant förhållande saknar de av underentreprenörerna företedda F-skattsedlarna be-
tydelse i den mening som avses i 5 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483) och 2 
kap. 5 § socialavgiftslagen (2000:980), jfr RÅ 2007 ref. 61. Skäl att gå in på frågan 
om anmälningsskyldighet enligt 5 kap. 7 § skattebetalningslagen saknas därmed. 
 
I målen är ostridigt att de belopp vilka fakturerats underentreprenörerna har använts 
för att bekosta arbete som utförts i bolaget. Skyldighet att betala skatter och arbetsgi-
varavgifter för ersättningen har således förelegat. Då fråga varit om osanna fakturor 
har Skatteverket också haft fog för att vägra bolaget avdrag för entreprenörskostna-
der och ingående mervärdesskatt. Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning 
att Skatteverket haft fog för sitt beslut att påföra bolaget skyldighet att betala skatter 
och avgifter för de medel som lämnat bolaget.  
 
Såvitt avser frågan om oriktig uppgift finner kammarrätten inte skäl att göra någon 
annan bedömning än den länsrätten har gjort. Grund för beslutade beskattningskon-
sekvenser genom eftertaxering och efterbeskattning samt för påförda skattetillägg har 
således förelegat. Inte heller i övrigt finns skäl att frångå länsrättens bedömning. Skäl 
att medge befrielse från påförda skattetillägg har inte framkommit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 2490-08-2494-
08. Klagande  Bygg AB. 

 
8- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat dom av läns-
rätten i Uppsala län 2008-
01-07. 

2009-04-08. Avslår överklagandet. Eftertaxering 
och efterbeskattning, påförda arbetsgi-
varavgifter, vägrat avdrag för ingående 
mervärdesskatt, skattetillägg. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Framgår inte. 
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Bakgrund: SR är ägare och företagsledare för bolaget S AB . Enligt SKV har bola-
get två huvudsakliga verksamheter. Dels driver man fritidsgårdar åt Sthlm:s stad och 
dels hyr man ut chaufförer till ett antal större åkerier. SKV har funnit att fakturor 
utställda av underentreprenörsbolag till S AB varit osanna och att en del av de medel 
som frigjorts får anses ha utgått till SR. 
 
Länsrättens bedömning:  

Av utredningen framgår att vissa av de underentreprenörer som S AB säger sig ha 
anlitat inte har varit avregistrerade som arbetsgivare. Några intäkter från chaufförs-
verksamheten har inte redovisats av någon av underentreprenörerna. Underentrepre-
nörernas konton har i de flesta fall öppnats i samband med insättningar från S AB 
och strax därefter har stora utlandsbetalningar gjorts. Efter att faktureringen till S AB 
avslutats har underleverantörerna gått i konkurs eller lagt ner verksamheten och nå-
gon kontakt har inte kunnat upprättas med någon av företrädarna, förutom KR. Det 
finns ingen dokumentation som tyder på att underleverantörerna faktiskt skulle ha 
drivit den påstådda uthyrningsverksamheten. De chaufförer som SKV haft kontakt 
med har inte kunnat nämna namnet på någon av de underentreprenörer som de arbe-
tat för, förutom att tre chaufförer under kammarrättens muntliga förhandling i mål 
om betalningssäkring nämnt X AB. Några anställningsbevis eller någon dokumenta-
tion kring chaufförernas anställning hos underentreprenörerna har inte uppvisats och 
har inte heller åberopats av S AB. Den enda dokumentationen som inhämtats är tid-
rapporter där namnet ”xxx” [finns med i företagets namn] anges, vilket talar för att S 
AB har varit arbetsgivare och inte underleverantörerna.  

Osanna fakturor 

 
De belopp som inbetalats på underentreprenörernas konton har i flertalet fall över-
förts av underentreprenörerna till konton utomlands. Vem som disponerar de ut-
ländska kontona, som de av S AB utbetalade beloppen har satts in på, har inte fram-
kommit. Med hänsyn till vad som framkommit om underentreprenörsbolagen och 
deras företrädare finner länsrätten mindre sannolikt att kontona tillhör dessa och har 
disponerats av dem. Underentreprenörerna torde inte ha kunnat använda beloppen till 
kontantbetalning av löner till anställda med mindre beloppen återbetalats till dem i 
Sverige. Några transaktioner på underentreprenörernas konton som visar att beloppen 
återbetalats till deras konton har inte förekommit. Inte heller har det framkommit att 
beloppen på annat sätt åter kommit underentreprenörerna tillhanda efter att de beta-
lats till konton utomlands. Beloppen torde därför inte ha varit tillgängliga för under-
entreprenörsbolagen. Någon förklaring till varför beloppen som S AB och andra bo-

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 16148-05 m.fl. 
 
Klagande: SR 

 
9- LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län 

2007-12-21 Avslår överklagandet. Skönsmässig 
uppskattning av inkomst av tjänst och 
skattetillägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätten: Framgår inte. 
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lag betalat för fakturorna skickats utomlands av betalningsmottagarna har inte heller 
lämnats. Om underentreprenörerna bedrivit verksamhet i Sverige borde åtminstone 
en väsentlig del av beloppen ha använts för kostnader i verksamheten, bl.a. till löner. 
 
Av utredningen framgår att underentreprenörsbolagens verksamhet har startats upp 
mycket snabbt och i det närmaste omedelbart börjat generera intäkter, trots att deras 
företrädare sällan haft någon erfarenhet av personaluthyrning eller hur man driver 
företag. Underentreprenörsbolagen har redovisat mycket blygsamma intäkter trots att 
stora belopp influtit. De har endast verkat under en mycket kort tid och därefter gått i 
konkurs eller upphört verksamheten. Länsrätten finner inte sannolikt att något av 
bolagen haft kapacitet att bedriva en seriös verksamhet i en omfattning som motsva-
ras av fakturerade belopp. Länsrätten finner istället att de av S AB anlitade underent-
reprenörsbolagen med stor sannolikhet endast varit fakturaskrivande bolag vars hu-
vudsakliga uppgift varit att ställa ut osanna fakturor mot viss provision.  
 
Enligt av SKV inhämtade uppgifter från chaufförerna har S AB varit deras arbetsgi-
vare och SR har betalat ut lönerna. Tre av chaufförerna har dock, i samband med ett 
mål om betalningssäkring av SR:s egendom, ändrat sina tidigare uppgifter och pekat 
ut andra bolag och personer som arbetsgivare. SR har gjort gällande att chaufförerna 
arbetat för underleverantörerna. Han har härvid angett att en person vid namn TJ 
skött kontakterna med personerna. Kammarrätten har i dom om betalningssäkring av 
SR:s egendom påpekat att SR och den påstådde företrädaren för underleverantörerna 
TJ, lämnat delvis motstridiga uppgifter om den bedrivna chaufförsverksamheten och 
att chaufförerna på vissa punkter lämnat i det närmaste samstämmiga uppgifter me-
dan de på andra punkter varit mycket vaga. Vidare har kammarrätten anmärkt att de 
ursprungliga uppgifterna som lämnats av de chaufförer som sedermera ändrat sina 
uppgifter i målet stämmer väl överens med de uppgifter som andra chaufförer tidiga-
re lämnat. Länsrätten finner ingen anledning att dra några andra slutsatser än kam-
marrätten beträffande den nu på nytt aktuella bevisningen. Mot bakgrund av vad som 
framkommit om underleverantörerna samt de uppgifter som lämnats av chaufförerna 
och S AB:s kunder finner länsrätten det inte sannolikt att chaufförens anställningar 
skulle ha övergått från underleverantör till underleverantör ett flertal gånger medan 
uppdragsgivaren S AB hela tiden varit densamma.  
 
Med hänsyn till att underentreprenörernas verksamhet i huvudsak får anses ha bestått 
i att utställa osanna fakturor och till att ingenting framkommit som visar att de anli-
tade chaufförerna varit anställda av underentreprenörsbolagen får chaufförerna anses 
ha varit anställda av S AB:s. Det har i målet inte visats att de belopp som betalats 
med stöd av de osanna fakturorna har kommit underentreprenörsbolagen till del. I 
enlighet med praxis får beloppen därför istället anses ha disponerats av SR såsom 
ägare av och företagsledare för S AB. Beloppen ska därför, efter avdrag för vad som 
kan anses ha betalats till underentreprenörerna i provision för de osanna fakturorna, 
anses dels ha utbetalats av SR som lön åt chaufförerna, dels ha disponerats av SR för 
egen del. De belopp som SR kan uppskattas ha tillgodogjort sig för egen del ska be-
skattas hos honom såsom inkomst av tjänst från S AB. Eftersom avvikelse har skett 
från inlämnad självdeklaration genom skönstaxering föreligger grund för att ta ut 
skattetillägg. Det har i målen inte framkommit omständigheter som utgör skäl för hel 
eller delvis befrielse. 
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lag betalat för fakturorna skickats utomlands av betalningsmottagarna har inte heller 
lämnats. Om underentreprenörerna bedrivit verksamhet i Sverige borde åtminstone 
en väsentlig del av beloppen ha använts för kostnader i verksamheten, bl.a. till löner. 
 
Av utredningen framgår att underentreprenörsbolagens verksamhet har startats upp 
mycket snabbt och i det närmaste omedelbart börjat generera intäkter, trots att deras 
företrädare sällan haft någon erfarenhet av personaluthyrning eller hur man driver 
företag. Underentreprenörsbolagen har redovisat mycket blygsamma intäkter trots att 
stora belopp influtit. De har endast verkat under en mycket kort tid och därefter gått i 
konkurs eller upphört verksamheten. Länsrätten finner inte sannolikt att något av 
bolagen haft kapacitet att bedriva en seriös verksamhet i en omfattning som motsva-
ras av fakturerade belopp. Länsrätten finner istället att de av S AB anlitade underent-
reprenörsbolagen med stor sannolikhet endast varit fakturaskrivande bolag vars hu-
vudsakliga uppgift varit att ställa ut osanna fakturor mot viss provision.  
 
Enligt av SKV inhämtade uppgifter från chaufförerna har S AB varit deras arbetsgi-
vare och SR har betalat ut lönerna. Tre av chaufförerna har dock, i samband med ett 
mål om betalningssäkring av SR:s egendom, ändrat sina tidigare uppgifter och pekat 
ut andra bolag och personer som arbetsgivare. SR har gjort gällande att chaufförerna 
arbetat för underleverantörerna. Han har härvid angett att en person vid namn TJ 
skött kontakterna med personerna. Kammarrätten har i dom om betalningssäkring av 
SR:s egendom påpekat att SR och den påstådde företrädaren för underleverantörerna 
TJ, lämnat delvis motstridiga uppgifter om den bedrivna chaufförsverksamheten och 
att chaufförerna på vissa punkter lämnat i det närmaste samstämmiga uppgifter me-
dan de på andra punkter varit mycket vaga. Vidare har kammarrätten anmärkt att de 
ursprungliga uppgifterna som lämnats av de chaufförer som sedermera ändrat sina 
uppgifter i målet stämmer väl överens med de uppgifter som andra chaufförer tidiga-
re lämnat. Länsrätten finner ingen anledning att dra några andra slutsatser än kam-
marrätten beträffande den nu på nytt aktuella bevisningen. Mot bakgrund av vad som 
framkommit om underleverantörerna samt de uppgifter som lämnats av chaufförerna 
och S AB:s kunder finner länsrätten det inte sannolikt att chaufförens anställningar 
skulle ha övergått från underleverantör till underleverantör ett flertal gånger medan 
uppdragsgivaren S AB hela tiden varit densamma.  
 
Med hänsyn till att underentreprenörernas verksamhet i huvudsak får anses ha bestått 
i att utställa osanna fakturor och till att ingenting framkommit som visar att de anli-
tade chaufförerna varit anställda av underentreprenörsbolagen får chaufförerna anses 
ha varit anställda av S AB:s. Det har i målet inte visats att de belopp som betalats 
med stöd av de osanna fakturorna har kommit underentreprenörsbolagen till del. I 
enlighet med praxis får beloppen därför istället anses ha disponerats av SR såsom 
ägare av och företagsledare för S AB. Beloppen ska därför, efter avdrag för vad som 
kan anses ha betalats till underentreprenörerna i provision för de osanna fakturorna, 
anses dels ha utbetalats av SR som lön åt chaufförerna, dels ha disponerats av SR för 
egen del. De belopp som SR kan uppskattas ha tillgodogjort sig för egen del ska be-
skattas hos honom såsom inkomst av tjänst från S AB. Eftersom avvikelse har skett 
från inlämnad självdeklaration genom skönstaxering föreligger grund för att ta ut 
skattetillägg. Det har i målen inte framkommit omständigheter som utgör skäl för hel 
eller delvis befrielse. 
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Kammarrättens bedömning:  
Vad SR anfört i kammarrätten och vad som i övrigt förekommit i målen föranleder 
inte annan bedömning än den länsrätten gjort. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 3085-08, 3086-
08. 
Klagande: SR 

 
9- KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat länsrätten i 
Stockholms läns dom 
2007-12-21. 

2009-03-24. Avslår överklagandet. Skönsmässig 
uppskattning av inkomst av tjänst och 
skattetillägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Samma bedömning som länsrätten. 
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Bakgrund: UE bedriver näringsverksamhet i enskild firma. UE har anlitat chaufförer 
från X AB och firma M. SKV har ansett att chaufförerna egentligen varit anställda 
hos UE och har påfört arbetsgivaravgifter och vägrat avdrag för ingående mervärdes-
skatt samt påfört skattetillägg. 
 
Länsrättens bedömning:  

Av 2 kap 5 § socialavgiftslagen framgår att arbetsgivaravgifter inte skall betalas om 
den som tar emot ersättning för arbetet har en F-skattesedel antingen när ersättningen 
bestäms eller när den betalas ut. 

Arbetsgivaravgifter och hänförlig mervärdesskatt 

 
Systemet med F-skatt infördes för att komma till rätta med svårigheten för företag 
och enskilda som anlitade någon för att utföra arbete att avgöra om det förelåg skyl-
dighet att verkställa skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på den utbetalda er-
sättningen. En uppdragsgivare ska kunna förlita sig på den tilldelade skattsedeln. 
Undantag bör endast göras när det är uppenbart att ett arbetsgivarförhållan-
de/arbetstagarförhållande föreligger enligt både skatterättslig och socialförsäkrings-
rättslig praxis. För att stävja missbruk infördes därför särskilda bestämmelser om 
anmälningsskyldighet och solidariskt ansvar, vilka finns i 5:7 samt 12:3 och 4 skatte-
betalningslagen. Dessa bestämmelser infördes för att komma tillrätta med missbruk 
genom mellanliggande bolag. Reglerna inskränker i väsentlig mån utrymmet för att 
med åsidosättande av föreliggande avtal och skattsedelsinnehav påföra arbetsgivar-
avgifter på utbetalade belopp. Påförande av skatter och avgifter ska ske på grundval 
av rättshandlingarnas verkliga innebörd oavsett den beteckning de åsatts (jfr t ex RÅ 
2004 ref. 27 och RÅ 1998 ref. 19). För att ett avtal ska kunna frångås vid beskatt-
ningen ska det stå klart att det inte motsvarar var parterna egentligen kommit överens 
om. Skenavtal ska inte läggas till grund för beslut om skatter och avgifter (jfr RegR:s 
domar den 14 juni 2007 mål nr 665-672-04 och 748-751-05). 
 
Frågan i denna del gäller i första hand huruvida X AB:s och firma M:s innehav av F-
skattsedel ska föranleda att UE inte ska betala arbetsgivaravgifter. 
 
Länsrätten gör följande bedömning 
 
Beträffande firma MW har denne haft F-skatt först sedan 1 mars 2005 varför löneut-
betalningarna före detta datum ska föranleda arbetsgivaravgifter och avdrag för ingå-

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 2533-07, 2535-
07 
Klagande: UE 

 
10-LR 

Instans 

Länsrätten i Skåne län. 2008-02-20 Länsrätten avslår överklagandet.   
 
 
Målet avser ordinarie beskattning och 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätt: Frågan i denna del gäller i första hand huruvida underentreprenörsbolagens innehav av F-skattesedel ska föranleda att 
klagande inte ska betala arbetsgivaravgifter. 
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Bakgrund: UE bedriver näringsverksamhet i enskild firma. UE har anlitat chaufförer 
från X AB och firma M. SKV har ansett att chaufförerna egentligen varit anställda 
hos UE och har påfört arbetsgivaravgifter och vägrat avdrag för ingående mervärdes-
skatt samt påfört skattetillägg. 
 
Länsrättens bedömning:  

Av 2 kap 5 § socialavgiftslagen framgår att arbetsgivaravgifter inte skall betalas om 
den som tar emot ersättning för arbetet har en F-skattesedel antingen när ersättningen 
bestäms eller när den betalas ut. 

Arbetsgivaravgifter och hänförlig mervärdesskatt 

 
Systemet med F-skatt infördes för att komma till rätta med svårigheten för företag 
och enskilda som anlitade någon för att utföra arbete att avgöra om det förelåg skyl-
dighet att verkställa skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på den utbetalda er-
sättningen. En uppdragsgivare ska kunna förlita sig på den tilldelade skattsedeln. 
Undantag bör endast göras när det är uppenbart att ett arbetsgivarförhållan-
de/arbetstagarförhållande föreligger enligt både skatterättslig och socialförsäkrings-
rättslig praxis. För att stävja missbruk infördes därför särskilda bestämmelser om 
anmälningsskyldighet och solidariskt ansvar, vilka finns i 5:7 samt 12:3 och 4 skatte-
betalningslagen. Dessa bestämmelser infördes för att komma tillrätta med missbruk 
genom mellanliggande bolag. Reglerna inskränker i väsentlig mån utrymmet för att 
med åsidosättande av föreliggande avtal och skattsedelsinnehav påföra arbetsgivar-
avgifter på utbetalade belopp. Påförande av skatter och avgifter ska ske på grundval 
av rättshandlingarnas verkliga innebörd oavsett den beteckning de åsatts (jfr t ex RÅ 
2004 ref. 27 och RÅ 1998 ref. 19). För att ett avtal ska kunna frångås vid beskatt-
ningen ska det stå klart att det inte motsvarar var parterna egentligen kommit överens 
om. Skenavtal ska inte läggas till grund för beslut om skatter och avgifter (jfr RegR:s 
domar den 14 juni 2007 mål nr 665-672-04 och 748-751-05). 
 
Frågan i denna del gäller i första hand huruvida X AB:s och firma M:s innehav av F-
skattsedel ska föranleda att UE inte ska betala arbetsgivaravgifter. 
 
Länsrätten gör följande bedömning 
 
Beträffande firma MW har denne haft F-skatt först sedan 1 mars 2005 varför löneut-
betalningarna före detta datum ska föranleda arbetsgivaravgifter och avdrag för ingå-

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 2533-07, 2535-
07 
Klagande: UE 

 
10-LR 

Instans 

Länsrätten i Skåne län. 2008-02-20 Länsrätten avslår överklagandet.   
 
 
Målet avser ordinarie beskattning och 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Länsrätt: Frågan i denna del gäller i första hand huruvida underentreprenörsbolagens innehav av F-skattesedel ska föranleda att 
klagande inte ska betala arbetsgivaravgifter. 
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ende mervärdesskatt ska inte medges för dessa utbetalningar. I målen har framgått att 
förhållandet mellan UE och chaufförerna har reglerats muntligen. Någon närmare 
beskrivning av avtalen finns inte.  SKV har anfört att avtal träffats mellan UE och 
chaufförerna personligen och inte mellan UE och X AB och firma M. Vad som före-
kommit i målen kan enligt länsrättens mening inte anses ge belägg för annan bedöm-
ning. Chaufförerna får därmed anses vara anställda hos UE varför arbetsgivaravgifter 
ska utgå och någon rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger inte. Även 
för det fall avtal verkligen ingåtts mellan UE och de berörda F-skatteinnehavarna 
finner länsrätten att skäl att åsidosätta F-skattesedelns rättsverkningar föreligger på 
grund av bl a följande omständigheter. Vad gäller firma M har framkommit att hen-
nes F-skattsedel har återkallats på grund av att hon inte bedrivit verksamhet och fak-
turering skett via självfakturering. I övrigt har chaufförerna varit underställda UE:s 
arbetsorganisation på samma sätt som anställda normalt är. Deras arbetstid är att 
jämställa med heltid och chaufförerna har endast ställt sin arbetskraft till förfogande 
genom att köra med UE:s fordon. SKV har därmed haft fog för sitt beslut i denna del. 
 
Beträffande skattetillägget har aktuella uppgifter varit dolda i bokföringen. UE har 
därmed lämnat oriktig uppgift till ledning för beskattningen. Skäl för befrielse från 
skattetillägget har inte visats föreligga. 
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Kammarrättens bedömning:  

Enligt 2 kap. 5 § socialavgiftslagen får en uppgift om innehav av F-skattsedel godtas 
om uppgiften lämnas i en anbudshandling, en faktura eller därmed jämförlig hand-
ling, dock får uppgiften inte godtas om den som betalar ut ersättningen känner till att 
uppgiften är oriktig.  

Arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt avseende ersättning till chaufförer 

 
Såvitt avser utbetalningar till firma M avseende LN:s arbete för tiden före den 1 mars 
2005 saknas F-skattsedel för mottagaren och det har inte påståtts att uppgift om F-
skattsedelinnehav trots det lämnats på sätt anges i nämnda lagrum. På grund härav 
finner kammarrätten i likhet med länsrätten att utbetalningar till firma M före den 1 
mars 2005 medför att UE ska betala arbetsgivaravgifter samt att han inte är berätti-
gad till avdrag för ingående mervärdesskatt. 
 
Skatteverket har inte ifrågasatt att F-skattsedel uppvisats för UE av såväl LN som PI. 
Enligt förarbetena till F-skattsedelreformen (prop. 1991/92:112 s. 85 och 96) ska en 
uppdragsgivare normalt kunna förlita sig på den tilldelade skattsedeln och inte riske-
ra betalningsansvar för sociala avgifter. Undantag bör förekomma endast när det är 
uppenbart att det föreligger ett arbetsgivar-/arbetstagarförhållande. För att stävja 
missbruk av F-skattsedeln i anställningsförhållanden infördes även särskilda be-
stämmelser om anmälningsskyldighet och solidariskt betalningsansvar för utbetala-
ren, bestämmelser som numera återfinns i 5 kap. 7 § och 12 kap. 3 § skattebetal-
ningslagen. Regeringsrätten har i två avgöranden, refererade i RÅ 2007 ref 61, be-
handlat rättsverkan av F-skattsedelns förekomst och vilken utredning som krävs för 
att med åsidosättande av avtal och skattsedelsinnehav påföra uppdragsgivaren ar-
betsgivaravgifter för utbetald ersättning. Regeringsrätten har bl.a. uttalat att före-
komsten av anmälningsskyldighet och möjligheten att vid underlåten sådan påföra 
solidariskt ansvar i väsentlig mån inskränker utrymmet att bortse från civilrättsliga 
avtal och förekomsten av F-skattsedel. Vad gäller LN:s arbete kan dock konstateras 
att han erhållit ersättning för utfört arbete av UE före det att han kunnat åberopa den 
firma M:s tilldelade F-skattsedeln, att texten i verifikatlistan i stor utsträckning anger 
att fråga är om "lön" samt att UE med utgångspunkt i körjournaler, som underlag för 
utbetalningarna ställt ut fakturor till sig själv. Det är inte visat att omständigheterna 
under vilka arbetet utförts ändrats från det att F-skattsedeln kunnat åberopas.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Framgår inte. 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång Instans 

Mål nr 2433-2434-08, 
Klagande: UE 
 

10-KR 

2009-01-28 Delvis bifall till överklagande. Påförda 
arbetsgivaravgifter. Inget avdrag för 
ingående mervärdesskatt. Skattetill-
lägg. UE påfördes dock inte arbetsgi-
varavgifter för ett av underentrepre-
nörsbolagen. Fick också avdrag för 
mervärdesskatt avseende samma bo-
lag. 
 
Målet avser ordinarie beskattning och 
skattetillägg.  

Kammarrätten i Göteborg 
 
Överklagat länsrätten i 
Skånes dom 2008-02-20. 
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Kammarrättens bedömning:  

Enligt 2 kap. 5 § socialavgiftslagen får en uppgift om innehav av F-skattsedel godtas 
om uppgiften lämnas i en anbudshandling, en faktura eller därmed jämförlig hand-
ling, dock får uppgiften inte godtas om den som betalar ut ersättningen känner till att 
uppgiften är oriktig.  

Arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt avseende ersättning till chaufförer 

 
Såvitt avser utbetalningar till firma M avseende LN:s arbete för tiden före den 1 mars 
2005 saknas F-skattsedel för mottagaren och det har inte påståtts att uppgift om F-
skattsedelinnehav trots det lämnats på sätt anges i nämnda lagrum. På grund härav 
finner kammarrätten i likhet med länsrätten att utbetalningar till firma M före den 1 
mars 2005 medför att UE ska betala arbetsgivaravgifter samt att han inte är berätti-
gad till avdrag för ingående mervärdesskatt. 
 
Skatteverket har inte ifrågasatt att F-skattsedel uppvisats för UE av såväl LN som PI. 
Enligt förarbetena till F-skattsedelreformen (prop. 1991/92:112 s. 85 och 96) ska en 
uppdragsgivare normalt kunna förlita sig på den tilldelade skattsedeln och inte riske-
ra betalningsansvar för sociala avgifter. Undantag bör förekomma endast när det är 
uppenbart att det föreligger ett arbetsgivar-/arbetstagarförhållande. För att stävja 
missbruk av F-skattsedeln i anställningsförhållanden infördes även särskilda be-
stämmelser om anmälningsskyldighet och solidariskt betalningsansvar för utbetala-
ren, bestämmelser som numera återfinns i 5 kap. 7 § och 12 kap. 3 § skattebetal-
ningslagen. Regeringsrätten har i två avgöranden, refererade i RÅ 2007 ref 61, be-
handlat rättsverkan av F-skattsedelns förekomst och vilken utredning som krävs för 
att med åsidosättande av avtal och skattsedelsinnehav påföra uppdragsgivaren ar-
betsgivaravgifter för utbetald ersättning. Regeringsrätten har bl.a. uttalat att före-
komsten av anmälningsskyldighet och möjligheten att vid underlåten sådan påföra 
solidariskt ansvar i väsentlig mån inskränker utrymmet att bortse från civilrättsliga 
avtal och förekomsten av F-skattsedel. Vad gäller LN:s arbete kan dock konstateras 
att han erhållit ersättning för utfört arbete av UE före det att han kunnat åberopa den 
firma M:s tilldelade F-skattsedeln, att texten i verifikatlistan i stor utsträckning anger 
att fråga är om "lön" samt att UE med utgångspunkt i körjournaler, som underlag för 
utbetalningarna ställt ut fakturor till sig själv. Det är inte visat att omständigheterna 
under vilka arbetet utförts ändrats från det att F-skattsedeln kunnat åberopas.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Framgår inte. 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång Instans 

Mål nr 2433-2434-08, 
Klagande: UE 
 

10-KR 

2009-01-28 Delvis bifall till överklagande. Påförda 
arbetsgivaravgifter. Inget avdrag för 
ingående mervärdesskatt. Skattetill-
lägg. UE påfördes dock inte arbetsgi-
varavgifter för ett av underentrepre-
nörsbolagen. Fick också avdrag för 
mervärdesskatt avseende samma bo-
lag. 
 
Målet avser ordinarie beskattning och 
skattetillägg.  

Kammarrätten i Göteborg 
 
Överklagat länsrätten i 
Skånes dom 2008-02-20. 
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Vid angivna förhållanden och med beaktande av RÅ 2007 ref 61 I, finner kammar-
rätten att Skatteverket haft fog för att påföra UE arbetsgivaravgifter och vägra avdrag 
för ingående mervärdesskatt, oavsett vilken tilltro som fästs vid UE:s påstående att 
LN haft rätt att företräda firma M vid träffande av avtal. Såvitt avser skattetillägg 
avseende belopp utbetalda till LN och firma M saknas skäl göra annan bedömning än 
den länsrätten gjort. 
 
Vad gäller PI har denne under aktuell tid, i egenskap av ensam ordinarie styrelsele-
damot, varit legal ställföreträdare för X AB. För UE:s vidkommande är det rimligt att 
anta att han uppfattat att , när denne åberopat F-skattsedel för eget bolag, företrätt 
detsamma. UE:s uppgift om att det i verksamheter av nu aktuellt slag är vanligt att 
avtal träffas muntligen framstår enligt kammarrättens mening inte som orimligt och 
uppgiften är inte vederlagd. Skatteverket har inte ifrågasatt UE:s uppgift att tillämpat 
timpris varit väsentligt högre än vad som följer av gängse lönenivå i branschen och 
påståendet motsägs inte heller av vad som kan utläsas av verifikatlistan. Samman-
fattningsvis kan konstateras att PI i åberopat X AB:s F-skattsedel vid utförande av 
arbete åt UE och att X AB fakturerat för utförda timmar till ett pris som inte utesluter 
påslag för arbetsgivaravgifter och vinst. Mot bakgrund härav och med beaktande av 
RÅ 2007 ref 61 II, finner kammarrätten att det saknas förutsättningar att påföra UE 
arbetsgivaravgifter och att vägra honom avdrag för ingående mervärdesskatt belö-
pande på ersättning utbetald till X AB. Vid denna utgång ska underlaget för beräk-
ning av skattetillägg begränsas till att avse ersättning utbetald till LN och firma M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda av underentreprenörsbolag varit 
osanna. 
 
Länsrättens bedömning: 

Av utredningen i målen har bl.a. följande framkommit. X AB har under den aktuella 
perioden inte redovisat några löneutbetalningar. På bolagets plusgirokonton har var-
ken kostnader för anlitade underentreprenörer eller andra i en bedriven verksamhet 
normala kostnader kunnat påvisas. De insättningar som skett på kontona har följts av 
uttag bl.a. genom överföringar till växlingskontoret X-Change och utlandsbetalning-
ar. Det har inte upprättats skriftliga avtal eller annan dokumentation som reglerar 
överenskommelserna mellan X AB och O AB. Av förvaltarberättelsen i X AB:s kon-
kurs framgår att KB, som varit registrerad bl.a. som styrelseledamot, under ed har 
uppgett att han varit så kallad målvakt och att han inte visste något om bolaget och 
dess bokföring. Någon bokföring har heller inte påträffats.  

Underentreprenörsfakturor 

 
O AB har inte redovisat några löneutbetalningar fram till och med september 2005. 
Det är ostridigt att de arbeten som O AB fakturerat Y AB har utförts. O AB har un-
der utredningens gång lämnat motstridiga uppgifter avseende vilka personer som har 
utfört dessa arbeten. Bl.a. har bolaget inledningsvis uppgivit att arbetet utförts av KB 
för att i ett senare skede uppge att arbetet i stället utförts av JL samt ytterligare ett par 
personer från X AB. Enligt uppgifter från Y AB har samtliga kontakter med O AB 
skett via JL. 
 
Länsrätten finner det mycket sannolikt att de ifrågavarande fakturorna är oriktiga i 
den meningen att X AB inte har utfört det i fakturorna angivna arbetet. Länsrätten 
finner vidare det sannolikt att arbetet hos Y AB utförts av O AB:s egen svart avlönad 
personal. Av det nu sagda följer att det inte föreligger någon avdragsrätt för den mer-
värdesskatt som debiterats på fakturorna. Utbetalningarna till X AB ska vidare utgöra 
underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och betalningsansvar för underlåtna 
skatteavdrag. Länsrätten finner inte skäl att frångå av Skatteverket gjorda beräkning-
ar. Överklagandet ska således avslås i denna del. 
 

O AB har genom att kostnadsföra oriktiga fakturor, göra avdrag för ingående mer-
värdesskatt, inte redovisa lönekostnader i lämnade skattedeklarationer samt genom 
att underlåta att göra avdrag för preliminär A-skatt lämnat oriktiga uppgifter. Förut-

Skattetillägg 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 23300-06 m.fl. 
 
Klagande: O AB 
 

11-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 

2007-12-05 Avslår överklagandet. Ej medgivet 
avdrag för ingående mervärdesskatt, 
påförda arbetsgivaravgifter och ansvar 
för underlåtna skatteavdrag. Skattetill-
lägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg 

Bevistema: 
Länsrätt: Framgår inte. 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda av underentreprenörsbolag varit 
osanna. 
 
Länsrättens bedömning: 

Av utredningen i målen har bl.a. följande framkommit. X AB har under den aktuella 
perioden inte redovisat några löneutbetalningar. På bolagets plusgirokonton har var-
ken kostnader för anlitade underentreprenörer eller andra i en bedriven verksamhet 
normala kostnader kunnat påvisas. De insättningar som skett på kontona har följts av 
uttag bl.a. genom överföringar till växlingskontoret X-Change och utlandsbetalning-
ar. Det har inte upprättats skriftliga avtal eller annan dokumentation som reglerar 
överenskommelserna mellan X AB och O AB. Av förvaltarberättelsen i X AB:s kon-
kurs framgår att KB, som varit registrerad bl.a. som styrelseledamot, under ed har 
uppgett att han varit så kallad målvakt och att han inte visste något om bolaget och 
dess bokföring. Någon bokföring har heller inte påträffats.  

Underentreprenörsfakturor 

 
O AB har inte redovisat några löneutbetalningar fram till och med september 2005. 
Det är ostridigt att de arbeten som O AB fakturerat Y AB har utförts. O AB har un-
der utredningens gång lämnat motstridiga uppgifter avseende vilka personer som har 
utfört dessa arbeten. Bl.a. har bolaget inledningsvis uppgivit att arbetet utförts av KB 
för att i ett senare skede uppge att arbetet i stället utförts av JL samt ytterligare ett par 
personer från X AB. Enligt uppgifter från Y AB har samtliga kontakter med O AB 
skett via JL. 
 
Länsrätten finner det mycket sannolikt att de ifrågavarande fakturorna är oriktiga i 
den meningen att X AB inte har utfört det i fakturorna angivna arbetet. Länsrätten 
finner vidare det sannolikt att arbetet hos Y AB utförts av O AB:s egen svart avlönad 
personal. Av det nu sagda följer att det inte föreligger någon avdragsrätt för den mer-
värdesskatt som debiterats på fakturorna. Utbetalningarna till X AB ska vidare utgöra 
underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och betalningsansvar för underlåtna 
skatteavdrag. Länsrätten finner inte skäl att frångå av Skatteverket gjorda beräkning-
ar. Överklagandet ska således avslås i denna del. 
 

O AB har genom att kostnadsföra oriktiga fakturor, göra avdrag för ingående mer-
värdesskatt, inte redovisa lönekostnader i lämnade skattedeklarationer samt genom 
att underlåta att göra avdrag för preliminär A-skatt lämnat oriktiga uppgifter. Förut-

Skattetillägg 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 23300-06 m.fl. 
 
Klagande: O AB 
 

11-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 

2007-12-05 Avslår överklagandet. Ej medgivet 
avdrag för ingående mervärdesskatt, 
påförda arbetsgivaravgifter och ansvar 
för underlåtna skatteavdrag. Skattetill-
lägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg 

Bevistema: 
Länsrätt: Framgår inte. 
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sättningar för påförande av skattetillägg föreligger därmed. Något skäl för befrielse 
från skattetillägg har inte framkommit. Överklagandet ska därför avslås även i denna 
del. 
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Kammarrättens bedömning: 
Även med beaktande av vad O AB anfört i kammarrätten och vad som i övrigt fram-
kommit i målen finner kammarrätten i likhet med länsrätten att Skatteverket har gjort 
mycket sannolikt att det är fråga om oriktiga fakturor. Kammarrätten finner på sam-
ma sätt som länsrätten att bolaget har lämnat oriktiga uppgifter och att grund för att 
påföra skattetillägg därmed föreligger. Även i övrigt instämmer kammarrätten i läns-
rättens bedömning. Överklagandet ska således avslås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 754--756-08. 
 
Klagande: O AB 
 

11-KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat länsrätten i 
Stockholms läns dom 
2007-12-05. 

2008-12-03. Avslår överklagandet. Ej medgivet 
avdrag för ingående mervärdesskatt, 
påförda arbetsgivaravgifter och ansvar 
för underlåtna skatteavdrag. Skattetill-
lägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Hänvisar till länsrättens bedömning. 



 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kammarrättens bedömning: 
Även med beaktande av vad O AB anfört i kammarrätten och vad som i övrigt fram-
kommit i målen finner kammarrätten i likhet med länsrätten att Skatteverket har gjort 
mycket sannolikt att det är fråga om oriktiga fakturor. Kammarrätten finner på sam-
ma sätt som länsrätten att bolaget har lämnat oriktiga uppgifter och att grund för att 
påföra skattetillägg därmed föreligger. Även i övrigt instämmer kammarrätten i läns-
rättens bedömning. Överklagandet ska således avslås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 754--756-08. 
 
Klagande: O AB 
 

11-KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat länsrätten i 
Stockholms läns dom 
2007-12-05. 

2008-12-03. Avslår överklagandet. Ej medgivet 
avdrag för ingående mervärdesskatt, 
påförda arbetsgivaravgifter och ansvar 
för underlåtna skatteavdrag. Skattetill-
lägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Kammarrätten: Hänvisar till länsrättens bedömning. 

 

49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda av underentreprenörsbolag till A 
AB är osanna. 
 
Länsrättens bedömning: 
Bolaget har i sitt överklagande anfört att bolaget avsåg att åberopa en mycket omfat-
tande muntlig bevisning till styrkande av att X AB och Y AB bedrivit verksamhet 
och varit verksamma som underentreprenörer. Bolaget begärde anstånd till den 15 
augusti med att inkomma med preliminär bevisuppgift. Bolaget återkom inte. Läns-
rätten har därefter den 5 december 2005 berett bolaget tillfälle att återkomma senast 
den 30 december 2005 och att om svar inte inkom så skulle målet komma att avgöras 
på föreliggande handlingar. Länsrätten anser mot bakgrund av det anförda att bola-
gets yrkande om muntlig förhandling har förfallit. 
 
Länsrätten har i domar denna dag beträffande LM och ZL (se mål nr 26308-05 och 
26310-05) funnit att nämnda personer är företagsledare i bolaget, att Skatteverket 
haft fog för sitt resonemang samt att det av Skatteverket uppskattade sammanlagda 
löneuttaget är skäligt. Länsrätten finner i nu förevarande mål inte anledning att göra 
någon annan bedömning i denna fråga. Skatteverket har under dessa förhållanden 
rätteligen höjt bolagets avgiftsunderlag aktuell period. Vidare finner länsrätten att 
skäl för att göra en annan en annan bedömning än Skatteverket vad avser aktuella 
skattekonsekvenser som följer av denna bedömning samt återstående betalnings-
strömmar - underlåtna skatteavdrag, ej avdragsgill ingående mervärdesskatt m.m. - 
som omfattas av det överklagade beslutet inte föreligger. 
 
Lika med Skatteverket finner länsrätten att bolaget, genom att i sina deklarationer 
inte redovisa i målet aktuella förhållanden, lämnat sådana oriktiga uppgifter som i 
förekommande fall krävs för att bolaget skall kunna beskattas för beloppen och aktu-
ella konsekvenser genom efterbeskattning och påföras skattetillägg Skäl att medge 
befrielse från påfört skattetillägg har inte framkommit. Överklagandet skall således 
avslås. 
 
 
 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 26311-05  m.fl. 
 
Klagande: A AB 
 

12-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län 

2006-02-27 Länsrätten avslår överklagandet. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, skattetillägg.  
 

Bevistema: 
Länsrätten: Hänvisar till dom i länsrätten avseende företagsledare. I denna dom framgår inte bevistemat. 
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Kammarrättens bedömning:  
Skatteverket har gjort gällande att ZL och LM har köpt oriktiga fakturor från X AB 
och Y AB i syfte att dölja uttag av likvida medel ur A AB samt tillgodogöra sig ingå-
ende mervärdesskatt 
 
Eftersom verkets omprövningsbeslut, med undantag för mervärdesskatt redovis-
ningsperioden september 2002, rör efterbeskattning krävs det att verket genom sin 
utredning visar att A AB har lämnat oriktig uppgift. En förutsättning för att verket 
ska kunna fullgöra sin bevisbörda är enligt kammarrättens mening att verket lyckas 
visa att det arbete som fakturorna avser, och som otvistigt utförts, inte har utförts av 
personal eller underentreprenörer tillhörande dessa bolag utan av personal för vilken 
A AB haft arbetsgivaransvar.  
 
 Kammarrätten konstaterar att utredningen i målen starkt indikerar att underentrepre-
nörsbolagen använts av NT (företrädare för underentreprenörsbolagen) till att ställa 
ut oriktiga fakturor Detta utesluter emellertid inte att bolagen vid sidan av detta även 
kan ha haft genuina uppdrag. Kammarrätten sätter stor tilltro till de uppgifter företrä-
darna av A AB lämnat vid den muntliga förhandlingen. De har på ett sammanhäng-
ande och trovärdigt sätt redogjort för sitt samarbete med NT.  
 
Såsom A AB påpekat har SKV inte förebringat någon utredning som konkret visar 
att de pengar som A AB fört över till underentreprenörsbolagen återbetalats till A AB 
eller till någon av dess företrädare. Verket har inte heller åberopat någon bevisning 
för att sådana återbetalade pengar använts av A AB till att avlöna egen personal. 
 
Mot denna bakgrund finner kammarrätten att SKV saknat fog för att genom efterbe-
skattning ändra tidigare meddelade beslut rörande mervärdesskatt, arbetsgivaravgif-
ter och skatteavdrag, samt saknat fog för att påföra A AB skattetillägg i dessa delar. 
Kammarrätten anser att ovanförda resonemang även ger vid handen att Skatteverket 
inte har haft grund för att ändra tidigare meddelat beslut rörande mervärdesskatt re-
dovisningsperioden september 2002 och påföra bolaget skattetillägg. 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 2531-06, 2533-
06, 2535-06. 
 
Klagande: A AB 
 

12-KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat länsrätten i i 
Stockholms läns dom 
2006-02-27 

2008-04-29 Bifall av överklagandet. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, skattetillägg.  
 

Bevistema: 
Kammarrätten: En förutsättning för att verket ska kunna fullgöra sin bevisbörda är enligt kammarrättens mening att verket lyckas 
visa att det arbete som fakturorna avser, och som otvistigt utförts, inte har utförts av personal eller underentreprenörer tillhörande 
dessa bolag utan av personal för vilken A AB haft arbetsgivaransvar. 
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Kammarrättens bedömning:  
Skatteverket har gjort gällande att ZL och LM har köpt oriktiga fakturor från X AB 
och Y AB i syfte att dölja uttag av likvida medel ur A AB samt tillgodogöra sig ingå-
ende mervärdesskatt 
 
Eftersom verkets omprövningsbeslut, med undantag för mervärdesskatt redovis-
ningsperioden september 2002, rör efterbeskattning krävs det att verket genom sin 
utredning visar att A AB har lämnat oriktig uppgift. En förutsättning för att verket 
ska kunna fullgöra sin bevisbörda är enligt kammarrättens mening att verket lyckas 
visa att det arbete som fakturorna avser, och som otvistigt utförts, inte har utförts av 
personal eller underentreprenörer tillhörande dessa bolag utan av personal för vilken 
A AB haft arbetsgivaransvar.  
 
 Kammarrätten konstaterar att utredningen i målen starkt indikerar att underentrepre-
nörsbolagen använts av NT (företrädare för underentreprenörsbolagen) till att ställa 
ut oriktiga fakturor Detta utesluter emellertid inte att bolagen vid sidan av detta även 
kan ha haft genuina uppdrag. Kammarrätten sätter stor tilltro till de uppgifter företrä-
darna av A AB lämnat vid den muntliga förhandlingen. De har på ett sammanhäng-
ande och trovärdigt sätt redogjort för sitt samarbete med NT.  
 
Såsom A AB påpekat har SKV inte förebringat någon utredning som konkret visar 
att de pengar som A AB fört över till underentreprenörsbolagen återbetalats till A AB 
eller till någon av dess företrädare. Verket har inte heller åberopat någon bevisning 
för att sådana återbetalade pengar använts av A AB till att avlöna egen personal. 
 
Mot denna bakgrund finner kammarrätten att SKV saknat fog för att genom efterbe-
skattning ändra tidigare meddelade beslut rörande mervärdesskatt, arbetsgivaravgif-
ter och skatteavdrag, samt saknat fog för att påföra A AB skattetillägg i dessa delar. 
Kammarrätten anser att ovanförda resonemang även ger vid handen att Skatteverket 
inte har haft grund för att ändra tidigare meddelat beslut rörande mervärdesskatt re-
dovisningsperioden september 2002 och påföra bolaget skattetillägg. 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 2531-06, 2533-
06, 2535-06. 
 
Klagande: A AB 
 

12-KR 

Instans 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat länsrätten i i 
Stockholms läns dom 
2006-02-27 

2008-04-29 Bifall av överklagandet. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, skattetillägg.  
 

Bevistema: 
Kammarrätten: En förutsättning för att verket ska kunna fullgöra sin bevisbörda är enligt kammarrättens mening att verket lyckas 
visa att det arbete som fakturorna avser, och som otvistigt utförts, inte har utförts av personal eller underentreprenörer tillhörande 
dessa bolag utan av personal för vilken A AB haft arbetsgivaransvar. 
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Bakgrund: SKV har funnit att utställda fakturor av underentreprenörsbolag till T AB 
är osanna. 
 
Länsrättens bedömning:  
SKV har numera tillstyrkt att T AB medges avdrag för fakturor från Ö AB.  Över-
klagandet ska därmed bifallas i den delen. Det återstår därför att ta ställning till om T 
AB har rätt till avdrag även för de kostnader som anges i fakturorna från övriga fem 
underentreprenörer. 
 
Det är ostridigt att de byggnadsarbeten m.m. som beställts av T AB uppdragsgivare 
faktiskt har utförts.  
 
Avgörande för om fakturorna kan godtas är om det är underentreprenörerna som ut-
fört arbetena. Det har i andra utredningar framkommit att fyra av de fem underentre-
prenörsbolagen utfärdat osanna fakturor, som beställande bolag använt i syfte att 
bl.a. dölja uttag för att bl.a. betala svarta löner. Den omständigheten att dessa under-
entreprenörsbolag i andra utredningar visat sig ha utfärdat osanna fakturor innebär, 
enligt länsrättens bedömning, inte att det är uteslutet att bolaget därutöver kan ha 
bedrivit verksamhet med egen personal. Att underentreprenörerna inte skött sina 
åligganden avseende inkomstdeklarationen m.m. behöver inte innebära att de i T AB 
kostnadsförda fakturorna är osanna. Vid en samlad bedömning av det som fram-
kommit i målet anser länsrätten att det inte är visat att fakturorna i förevarande fall är 
osanna. 
 

Skatteverket har numera tillstyrkt att T AB medges avdrag för fakturor från Ö AB, 
Överklagandet skall därmed bifallas i den delen. Det återstår därefter att ta ställning 
till om T AB har rätt till avdrag även för de kostnader som anges i fakturorna från 
övriga fem underentreprenörer. 

Ordföranden skiljaktig i länsrätten. 

 
Vid en samlad bedömning av det som framkommit i målet anser ordföranden att 
Skatteverket gjort sannolikt att fakturorna är osanna i den meningen att de inte mot-
svaras av arbete som underentreprenörerna utfört. Skatteverket har således haft fog 
för sina beslut vad avser inkomsttaxering 2000, mervärdesskatt 1999, arbetsgivarav-
gifter/avdragen skatt 1999, inkomsttaxering 2001, mervärdeskatt 2000 och arbetsgi-

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 5643-02 m.fl. 
 
Klagande: T AB 
 

13-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 

2004-02-13 Länsrätten bifaller överklagandet. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, ordinarie beskattning, skat-
tetillägg. 

Bevistema: 
Länsrätten: "Det återstår därför att ta ställning till om bolaget har rätt till avdrag även för de kostnader som anges i fakturorna från 
underentreprenörsbolagen." "Avgörande för om fakturorna kan godtas är om det är underentreprenörsbolagen som har utfört arbete-
na." 
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varavgifter/avdragen skatt 2000. Förutsättningarna för att påföra skattetillägg är i 
dessa delar uppfyllda. Skäl för eftergift saknas. I dessa delar skall således överkla-
gandet avslås. 
Däremot ansluter ordföranden sig till majoritetens bedömning i fråga om eftertaxe-
ring, efterprövning och efterbeskattning, detta med hänsyn till att beviskravet i dessa 
avseenden är högre än vid ordinarie beskattning. 
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varavgifter/avdragen skatt 2000. Förutsättningarna för att påföra skattetillägg är i 
dessa delar uppfyllda. Skäl för eftergift saknas. I dessa delar skall således överkla-
gandet avslås. 
Däremot ansluter ordföranden sig till majoritetens bedömning i fråga om eftertaxe-
ring, efterprövning och efterbeskattning, detta med hänsyn till att beviskravet i dessa 
avseenden är högre än vid ordinarie beskattning. 
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Kammarrättens bedömning:  
Målet gäller fakturor som utställts av 5 underentreprenörer och som har kostnadsförts 
hos T AB.  I målet får anses ostridigt att det arbete som ligger till grund för de utfär-
dade fakturorna faktiskt har blivit utfört. Vad som närmast är frågan är vem som ut-
fört arbetena. Av den utredning som SKV åberopat i målet, bl.a. domar från Stock-
holms tingsrätt och Svea hovrätt i mål angående ekonomisk brottslighet som företrä-
dare för X AB, Y AB och Z AB gjort sig skyldiga till, får anses klart framgå att det i 
dessa bolag jämte Å AB förekommit utställande av falska fakturor. T AB gör emel-
lertid gällande att de nämnda bolagen - vid sidan av den brottsliga verksamheten, 
vilken varit obekant för T AB - också bedrivit faktisk verksamhet och att de nu aktu-
ella fakturorna har sin bakgrund i denna faktiska verksamhet. 
 
Av utredningen framgår att underentreprenörsbolagen officiellt företrätts av personer 
som saknat såväl inflytande som insyn i bolagen och vars enda uppgifter varit att 
formellt företräda bolagen, s.k. målvakter. Det framgår vidare att belopp som satts in 
på de fakturautställande bolagens postgirokonton i regel tagits ut i nära anslutning 
härtill av för detta ändamål anlitade personer. Ingen av de personer som på nu nämnt 
sätt biträtt bolagen säger sig känna till att någon egentlig verksamhet bedrivits i bola-
gen. Det har inte heller på annat sätt framkommit att något av bolagen, under den tid 
som är aktuell i målet, skulle ha haft en organisation, anställda eller anläggningar av 
sådant slag som krävs för att bedriva en verksamhet som svara mot de utställda fak-
turorna.  
 
Även beträffande Ä AB saknas tecken på att detta bolag bedrivit någon verksamhet 
under den tid som fakturor till T AB, ställts ut. Härtill kommer att T AB:s kontakt-
person i detta bolag varit densamme som i tidigare nämnda bolag samt att T AB in-
sättningar på Ä AB:s postgirokonto följts av motsvarande uttag inom några dagar. 
 
T AB:s företrädare uppger sig ha blivit erbjuden att nyttja fakturabolagens tjänster 
vid tidpunkter då det egna bolaget haft behov av ytterligare arbetskraft. Någon när-
mare kännedom om bolagen eller dess faktiska företrädare säger han sig emellertid 
inte ha haft, utöver att bolagens innehav av F-skattsedel kontrollerats. Han uppger 
vidare att han inte reagerat på att underentreprenörerna avlöste varandra med täta 
mellanrum medan dess företrädare var densamme. 
 

Bevistema: 
Kammarrätten: "Vad som närmast är frågan är vem som utfört arbetet" 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång Instans 

Mål nr 2619--22-04, 
2624--25-04, 2627--33-
04 
Klagande: Skatteverket 
 
 

13-KR 

2007-02-06. Bifaller SKV:s överklagande. Nekat 
avdrag för entreprenörskostnader, 
nekat avdrag för ingående mervärdes-
skatt, påförda arbetsgivaravgifter och 
obetalda skatteavdrag, skattetillägg. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, ordinarie beskattning, skat-
tetillägg.  
 

Kammarrätten i Stock-
holm 
 
Överklagat länsrätten i 
Stockholms läns dom 
2004-02-13. 
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Vad som sålunda framkommit i målet medför, enligt kammarrättens mening, att det 
framstår som mycket sannolikt att de fakturor som de nu aktuella bolagen ställt ut 
inte har någon bakgrund i arbete utfört av de fakturerade bolagen. Detta intryck för-
stärks av att fakturorna genomgående är ytterst kortfattade, att skriftliga överens-
kommelser beträffande de påstådda uppdragen inte förekommer trots att fakturorna 
ofta avser betydande belopp samt att i vissa fall fakturornas numrering inte stämmer 
tidsmässigt. Varken det förhållandet att X AB lämnat vissa mervärdesskattedeklara-
tioner (dock utan att betala den debiterade skatten), att det i anslutning till en ansöka 
om arbetslöshetsunderstöd föreligger ett arbetsgivarintyg från Y AB, undertecknat 
med en av de anlitade målvakternas namn eller vad T AB i övrigt anfört och åberopat 
medför annan bedömning, 
 
Kammarrätten finner mot bakgrund av vad som ovan anfört att de aktuella fakturorna 
är osanna i den meningen att arbeten inte har utförts av anställda hos de bolag som 
ställt ut fakturorna. Det föreligger därmed inte något sådant förvärv för verksamheten 
som enligt 8 kap. 3 § första stycket lagen (1994:200) om mervärdesskatt kan grunda 
rätt till avdrag för ingående skatt. Vidare saknar T AB vid inkomsttaxeringarna rätt 
till avdrag för vad som uppges vara underentreprenörskostnader. Vad som utbetalats 
på fakturorna får i stället i sin helhet anses utgöra lön till av T AB anställd personal. 
Härav följer att T AB vid inkomsttaxeringarna har rätt till avdrag för utbetalade be-
lopp såsom för lönekostnad. T AB har vidare varit skyldigt att till staten erlägga ar-
betsgivaravgifter samt att göra skatteavdrag på utbetalade belopp. 
 
Skatteverket har i sina omprövningsbeslut ansett att endast viss del av utbetalade 
belopp (100/160) avsett lön till okänd arbetskraft och begränsat T AB ansvar för un-
derlåtna skatteavdrag i enlighet härmed. Det saknas skäl för att nu ålägga bolaget 
betalningsansvar efter annan grund. 
 
Kammarrätten finner vidare att T AB genom att kostnadsföra fakturorna som under-
entreprenörskostnader, att göra avdrag för ingående mervärdesskatt, att inte korrekt 
redovisa lönekostnader i skattedeklarationer samt att utan skälig anledning underlåta 
att göra avdrag för preliminär skatt lämnat oriktiga uppgifter. Förutsättningar för 
eftertaxering, efterprövning och efterbeskattning samt för påförande av skatte- och 
avgiftstillägg har därför förelegat. Några skäl för befrielse (eftergift) från skatte- och 
avgiftstilläggen har inte framkommit. 
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Vad som sålunda framkommit i målet medför, enligt kammarrättens mening, att det 
framstår som mycket sannolikt att de fakturor som de nu aktuella bolagen ställt ut 
inte har någon bakgrund i arbete utfört av de fakturerade bolagen. Detta intryck för-
stärks av att fakturorna genomgående är ytterst kortfattade, att skriftliga överens-
kommelser beträffande de påstådda uppdragen inte förekommer trots att fakturorna 
ofta avser betydande belopp samt att i vissa fall fakturornas numrering inte stämmer 
tidsmässigt. Varken det förhållandet att X AB lämnat vissa mervärdesskattedeklara-
tioner (dock utan att betala den debiterade skatten), att det i anslutning till en ansöka 
om arbetslöshetsunderstöd föreligger ett arbetsgivarintyg från Y AB, undertecknat 
med en av de anlitade målvakternas namn eller vad T AB i övrigt anfört och åberopat 
medför annan bedömning, 
 
Kammarrätten finner mot bakgrund av vad som ovan anfört att de aktuella fakturorna 
är osanna i den meningen att arbeten inte har utförts av anställda hos de bolag som 
ställt ut fakturorna. Det föreligger därmed inte något sådant förvärv för verksamheten 
som enligt 8 kap. 3 § första stycket lagen (1994:200) om mervärdesskatt kan grunda 
rätt till avdrag för ingående skatt. Vidare saknar T AB vid inkomsttaxeringarna rätt 
till avdrag för vad som uppges vara underentreprenörskostnader. Vad som utbetalats 
på fakturorna får i stället i sin helhet anses utgöra lön till av T AB anställd personal. 
Härav följer att T AB vid inkomsttaxeringarna har rätt till avdrag för utbetalade be-
lopp såsom för lönekostnad. T AB har vidare varit skyldigt att till staten erlägga ar-
betsgivaravgifter samt att göra skatteavdrag på utbetalade belopp. 
 
Skatteverket har i sina omprövningsbeslut ansett att endast viss del av utbetalade 
belopp (100/160) avsett lön till okänd arbetskraft och begränsat T AB ansvar för un-
derlåtna skatteavdrag i enlighet härmed. Det saknas skäl för att nu ålägga bolaget 
betalningsansvar efter annan grund. 
 
Kammarrätten finner vidare att T AB genom att kostnadsföra fakturorna som under-
entreprenörskostnader, att göra avdrag för ingående mervärdesskatt, att inte korrekt 
redovisa lönekostnader i skattedeklarationer samt att utan skälig anledning underlåta 
att göra avdrag för preliminär skatt lämnat oriktiga uppgifter. Förutsättningar för 
eftertaxering, efterprövning och efterbeskattning samt för påförande av skatte- och 
avgiftstillägg har därför förelegat. Några skäl för befrielse (eftergift) från skatte- och 
avgiftstilläggen har inte framkommit. 
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Bakgrund: L AB:s verksamhet består av fyra olika verksamhetsområden, bl.a. snö-
röjning och markarbeten. SKV har funnit att fakturor från 4 underentreprenörer till L 
AB är osanna. 
 
Länsrättens bedömning:  
Frågan i målen är huruvida de fakturor som utställts av fyra underentreprenörer mot-
svarar arbeten som har utförts av personal eller underentreprenörer tillhörande dessa 
bolag eller av personal för vilken L AB haft arbetsgivaransvar. Skatteverket har gjort 
bedömningen att de fyra underentreprenörsbolagen inte har bedrivit någon faktisk 
verksamhet och att fakturorna därför inte motsvaras av verkliga affärshändelser. En-
ligt Skatteverket har bolaget bokfört osanna fakturor för att avlöna svart arbetskraft 
och möjliggöra för företagsledarna att ta ut obeskattade medel. I målen är ostridigt att 
de arbeten som de utfärdade fakturorna avser faktiskt har utförts.  
 
Skatteverket har till stöd för sin inställning åberopat en rad omständigheter som är 
kännetecknande för bolag som utfärdar osanna fakturor. Skatteverket har emellertid 
inte anfört några omständigheter till stöd för antagandet att de fakturerade beloppen 
efter att de tagits ut kontant till någon del har återbetalats till bolaget eller för hur 
detta skulle ha gått till.  
 
Bolaget har hävdat att underentreprenörsbolagen utfört de fakturerade arbetena för 
bolaget med av dessa tillhandahållen personal. Bolaget har uppgett att kontaktperso-
ner hos underentreprenörerna varit arbetsledare för underentreprenörsbolagens per-
sonal, att underentreprenörerna självständigt har utfört sina uppdrag och att bolaget 
endast har kontrollerat att arbetet blivit utfört. Bolaget har vidare uppgett att bolaget 
inte haft någon insyn i vad de olika företrädarna för underentreprenörerna företagit 
sig när de erhållit betalning och att svart avlönad arbetskraft hos underentreprenörer-
na kan ha erhållit kontant betalning relativt omgående efter arbetets utförande.  
 
Bolagets arbetsledare, SW och MD, har i vittnesförhör uppgett att de sett att under-
entreprenörerna haft personal på arbetsplatserna. SW har vidare uppgett att underent-
reprenörerna haft viss utrustning samt att han sett att namnet X AB (en av underent-
reprenörerna) stått på kläder som personer därifrån använt. SW och MD har bägge 
uppgett att det skulle vara praktiskt omöjligt att ha svart arbetskraft i bolaget efter-
som bolagets personal är fackligt ansluten.  
 

Fall med bara länsrättsdom  

Klagande/ref.nr. 
 

Datum för beslut Utgång 

Mål nr. 27615-07, 
27624-07, 27625-07, 
27628-07-- 27630-07, 
27632-07, 14330 – 
14332. Klagande: L AB 
 

14-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s om-
prövningsbeslut 2007-10-
30 

2010-02-08 Länsrätten bifaller överklagandet. 
 
Målet avser ordinarie inkomsttaxering, 
efterbeskattning, skattetillägg.  

Bevistema: Frågan i målet är huruvida de fakturor som utställts av de fyra underentreprenörerna motsvarar arbete som utförts av 
personal eller underentreprenörer tillhörande dessa bolag eller av personal för vilken L AB haft arbetsgivaransvar. 
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Vad som framkommit i vittnesförhören tyder närmast på att underentreprenörsbola-
gen bedrivit viss inte redovisad verksamhet. Länsrätten finner, mot bakgrund av vad 
bolaget anfört och vad vittnena uppgett, att Skatteverket inte gjort sannolikt, än 
mindre visat med den styrka som krävs för efterbeskattning att de till bolaget utställ-
da fakturorna är osanna. Skatteverkets beslut ska därför i sin helhet undanröjas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 
 

Vad som framkommit i vittnesförhören tyder närmast på att underentreprenörsbola-
gen bedrivit viss inte redovisad verksamhet. Länsrätten finner, mot bakgrund av vad 
bolaget anfört och vad vittnena uppgett, att Skatteverket inte gjort sannolikt, än 
mindre visat med den styrka som krävs för efterbeskattning att de till bolaget utställ-
da fakturorna är osanna. Skatteverkets beslut ska därför i sin helhet undanröjas.  
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Bakgrund: MB har ett bolag som utför trädgårds- fastighetsskötsel- och snöröj-
ningsarbeten. SKV har ansett att fakturor utställda av underentreprenörer varit osan-
na. 
 
Länsrättens bedömning: 
Frågan i målen är om MB ska påföras ytterligare inkomst av tjänst avseende oredovi-
sad lön hänförlig till fakturor som utställts av X AB och Y AB en förutsättning för att 
MB ska beskattas för någon del av de pengar som betalats till UE är att de muntliga 
avtalen med dessa är s.k. skenavtal. Det ankommer på SKV att visa att så är fallet.  
 
MB har varit ägare och företagsledare i bolaget. Bolaget har kostnadsfört och dragit 
av ingående mervärdesskatt från två bolag avseende markarbeten 2005 respektive 
snöskottning 2006. SKV anser att underentreprenörsfakturorna från X AB och Y AB 
är upprättade för skens skull och att bolaget haft egen anställd svart arbetskraft som 
utfört arbetena. MB bestrider att han har anlitat s.k. svart arbetskraft och erhållit nå-
gon del av pengarna som betalats ut till de aktuella underentreprenörerna.  
 
MB har anfört att bolaget haft sex underentreprenörer varav det bara är angivna två 
underentreprenörer som inte har betalat mervärdesskatt, preliminärskatt och arbetsgi-
varavgifter för de som utfört arbetena. MB har vidare anfört att det inte ingåtts annat 
än muntliga avtal med bolagets underentreprenörer vilket är brukligt inom branschen 
vid arbeten av den här typen. MB har vid den muntliga förhandlingen, enligt länsrät-
tens mening, på ett trovärdigt sett redogjort för omständigheterna kring uppdragen, 
bl.a. att han kontrollerat att underentreprenörerna haft F-skattsedel, att han kontrolle-
rat att arbetena utförts, att det funnits kladdanteckningar som underlag för fakturorna 
och varför dessa inte bevarats efter att han godkänt fakturorna. MB har vidare upp-
gett att han haft 33 anställda under 2005 och 39 anställda under 2006 för vilka han 
redovisat och betalat skatt och arbetsgivaravgifter samt lämnat kontrolluppgifter. Vid 
angivna förhållanden finner länsrätten att SKV inte förmått att visa att de avtal som 
MB ingått med de i målen aktuella underentreprenörerna är s.k. skenavtal. Avtalen 
kan således inte frånkännas bevisvärde vid beskattningen. Vid denna bedömning 
finner länsrätten att MB skönsmässigt påförda höjning av inkomst för taxeringsåret 
2006 respektive 2007 ska undanröjas. På grund härav ska även påförda skattetillägg 
undanröjas. 
 
Skiljaktig mening (Länsrättsfiskal):
Frågan i målen är om MB ska påföras ytterligare inkomst av tjänst avseende oredovi-
sad lön hänförlig till fakturor som utställts av underentreprenörer. En förutsättning 

  

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 25744-08 
25746-08) 
 
Klagande: MB 
 

15-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s om-
prövningsbeslut 2008-09-
26. 

2010-01-11 LänsR bifaller överklagandet och 
undanröjer SKV:s beslut. 
 
Målet avser eftertaxering, ordinarie, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Frågan i målen är om MB ska påföras ytterligare inkomst av tjänst avseende oredovisad lön hänförlig till fakturor som utställts av 
underentreprenörerna. En förutsättning för att MB ska beskattas för någon del av de pengar som betalats till underentreprenörerna är 
att de muntliga avtalen är s.k. skenavtal. 
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för att MB ska beskattas för någon del av de pengar som betalats till underentrepre-
nörerna är att de muntliga avtalen med dessa är s.k. skenavtal. Det ankommer på 
Skatteverket att visa att så är fallet. 
 
I målen är ostridigt att de aktuella arbetena har utförts. Underlagen för de nu aktuella 
fakturorna är dock bristfälliga i bl.a. följande avseenden. Skriftliga avtal och doku-
mentation på hur beloppen på fakturorna räknats fram saknas. Beloppen har angetts i 
klumpsummor och avtalen har förhandlats fram under okonventionella former som 
framstår som främmande för ett normalt förfarande, särskilt när det gäller belopp i 
den aktuella storleksordningen.  
 
Med hänsyn härtill och till vad som framkommit i övrigt i målen anser jag att SKV i 
tillräcklig grad visat att avtalen är s.k. skenavtal som inte ska läggas till grund för 
beskattningen. Jag gör därför samma bedömning som SKV att de aktuella fakturorna 
är osanna. Sålunda kan de ur bolaget uttagna medlen inte ha använts för att betala 
nämnda fakturor. Som allmän regel får anses gälla att huvudaktieägare i fåmansföre-
tag personligen beskattas för medel som obehörigen uteslutits från bokföring hos 
bolaget om han inte kan visa eller i vart fall göra sannolikt att medlen använts för att 
betala kostnader för bolaget.  
 
MB kan inte anses ha gjort tillräckligt sannolikt att de belopp som SKV ansett att han 
under respektive tillgodogjort sig använts för att bestrida kostnader i den av bolaget 
bedrivna verksamheten. 
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Bakgrund: SKV har bedömt att K AB bokfört osanna fakturor från två underentre-
prenörsbolag.  
 
Länsrättens bedömning:  
Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. 
 
Det är i målet ostridigt att bolaget bedrivit verksamhet och att arbeten utförts. Frågan 
i målen är om de nu aktuella fakturorna från de uppgivna underentreprenörerna mot-
svaras av faktiskt utfört arbetet av underentreprenörerna eller om fakturorna är osan-
na och arbetet istället utförts av arbetskraft som bolaget är att anse som arbetsgivare 
för. 
 
 X AB och Y AB har utställt fakturor till bolaget. FL var styrelseledamot i bägge 
bolaget under de aktuella perioderna. Det har inte registrerats någon betalning av 
normalt näringsbetingade kostnader på de fakturerade bolagens konton.  
 
Bolaget har betalat fakturorna till respektive bolags konton och motsvarande belopp 
har tagits ut i nära anslutning till insättningarna. Bolaget har inte kunnat ange namn 
på de personer som utfört aktuella arbeten trots att KS [faktisk företagsledare enligt 
SKV] varit arbetsledare. 
 
Med beaktande av vad som ovan anförts, vad som är upplyst om FL och vad som i 
övrigt framkommit i målen finner länsrätten att SKV med erforderlig grad av sanno-
likhet har visat att de nu aktuella fakturorna från de fakturaskrivande företagen är 
osanna och att de använts för att kunna göra skattefria uttag. Eftersom det således 
varit fråga om avtal för skens skull, saknar det enligt länsrättens mening betydelse 
huruvida de fakturaskrivande bolagen innehaft F-skattsedel.  
 
Eftersom de aktuella fakturorna inte är hänförliga till några faktiska kostnader eller 
affärshändelser har någon mervärdesskatterättslig verksamhet inte ägt rum. Bolaget 
har därför inte rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatt som debiterats i faktu-
rorna. 
 
Det saknas vidare rätt till avdrag för vad som anges vara underentreprenörskostnader. 
Vad som utbetalats på fakturorna får istället anses utgöra lön till personer för vilka 
bolaget har varit att betrakta som arbetsgivare. Det saknas skäl att göra en annan be-
dömning än SKV i detta avseende. Underlaget för arbetsgivaravgifter ska därför hö-

Bevistema: 
Frågan i målen är om de nu aktuella fakturorna från de uppgivna underentreprenörerna, vilka bokförts hos bolaget, motsvaras av 
faktiskt utfört arbete av underentreprenörerna eller om fakturorna är osanna och arbetet istället utförts av arbetskraft som bolaget är 
att anse som arbetsgivare för. 

Klagande/ref.nr. Datum för beslut Utgång Instans 

Mål nr 21464-08, 
21466-08, 21468-08, 
21469-08, 26107-08, 
26108-08. Klagande: K 
AB 
 

16-LR 

2009-11-30 LänsR avslår överklagandet. Vägrat 
avdrag för ingående mervärdesskatt, 
påförda arbetsgivaravgifter, skattetill-
lägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  
 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s beslut 
2008-09-02. 
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jas med fakturerade belopp för underentreprenörskostnader inklusive mervärdesskatt. 
Länsrätten finner vidare inte skäl att frångå SKV:s bedömning när det gäller hur stort 
belopp som ska utgöra underlag för skatteavdrag. 
 
Genom att inte korrekt redovisa sina lönekostnader i skattedeklarationerna och ge-
nom avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till osanna fakturor har bolaget 
lämnat oriktiga uppgifter. Det finns därmed förutsättning för påförande av skattetill-
lägg. Grund för befrielse av påförda skattetillägg har inte framkommit i målen. 
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Länsrätten finner vidare inte skäl att frångå SKV:s bedömning när det gäller hur stort 
belopp som ska utgöra underlag för skatteavdrag. 
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Bakgrund: SKV har funnit att Bygg AB bokfört och gjort avdrag för osanna faktu-
ror från X AB och Y AB. 
 
Länsrättens bedömning:  
Beträffande rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt är frågan i målen om fak-
turorna från X AB och Y AB är oriktiga dvs. inte motsvaras av tjänster som utförts 
av personal som varit anställd i dessa bolag. Beträffande arbetsavgifter och avdragen 
skatt är frågan om medel motsvarande fakturerande belopp gått till svarta löneutbe-
talningar till Bygg AB:s ägare och annan personal som ska anses ha utfört arbete åt 
Bygg AB. 
 
Svea Hovrätt har i en tidigare dom funnit att X AB och Y AB uppvisar samtliga kän-
netecken som är typiska för verksamhet med osanna fakturor. Länsrätten finner inte 
anledning till att göra någon annan iakttagelse i de nu förevarande målen. Till stöd 
härför kan bl.a. nämnas att styrelsemedlemmarna inte har blivit taxerade för inkomst 
från underentreprenörsbolagen, det har förekommit styrelsemedlemmar som inte 
vetat om att de varit registrerade som sådana och att sådana haft förfalskade identite-
ter, deklarationer har inte getts in och en F-skattesedel har återkallats. De medel som 
Bygg AB har betalat i har vidare i stort sett omedelbart förts vidare till X-Change för 
kontanta uttag. X AB har försatts i konkurs.  
 
Hovrätten drar i sin dom, i anledning av de kännetecken bolagen uppvisat, slutsatsen 
att det inte förekommit någon seriös verksamhet i vare sig X AB eller Y AB. Dom-
stolen konstaterar dock vidare "för sin del att det inte helt kan uteslutas att visst arbe-
tet utförts av personal anställd av underentreprenörsbolagen. Bilden är dock så enty-
dig så att omfattningen av sådant arbete får anses vara helt obetydligt i sammanhang-
et och påverkar inte nämnvärt de belopp som angetts i gärningsbeskrivningen." Be-
loppet i gärningsbeskrivningen uppgick till 3 102 000 kr. 
 
De mål som nu prövats av länsrätten, avser arbeten för sammanlagt 2 786 745 kr som 
X AB och Y AB fakturerat Bygg AB. Företrädaren SD har uppgivit att Bygg AB 

Bevistema: 
Beträffande rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt är frågan i målen om fakturorna från underentreprenörerna är oriktiga, 
dvs. inte motsvaras av tjänster som utförts av personal som varit anställd i dessa bolag. Beträffande arbetsavgifter och avdragen 
skatt är frågan om medel motsvarande fakturerande belopp gått till svarta löneutbetalningar till bolagets ägare och annan personal 
som ska anses ha utfört arbete åt bolaget. 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 4911-08, 4913-
08, 4915-08 och 4916-
08.  
 
Klagande: Bygg AB 

 
17-LR 

2009-10-01. Avslår överklagande. Nekat avdrag för 
vissa entreprenörskostnader och ingå-
ende mervärdesskatt. Deli har istället 
medgetts avdrag för lönekostnader 
samt påförts arbetsgivaravgifter och 
preliminär skatt. Har även påförts 
skattetillägg. 
 
Målet avser efterbeskattning, efter-
taxering, ordinarie beskattning, skatte-
tillägg.  

Instans 

 Länsrätten i Stockholms 
län. Överklagat SKV:s 
beslut 2007-12-18. 



 

62 
 

anlitat attraktiv personal i samarbete med TL och han därefter i samma syfte anlitat 
Y AB på rekommendation av TL. 
 
TL har uppgett att han fakturerat sina kunder via ett stort antal bolag bl.a. X AB och 
Y AB. Han har medgett att X AB och Y AB försetts med s.k. målvakter. Båda bola-
gen hade tillsammans med andra bolag samma adress och sköttes av samma perso-
ner. Han vet inte vad bolagen hade för räkenskapsår, omsättning och har ingen klar 
bild över kunderna eller vilka andra personer i bolagen som hade motsvarande tjänst 
som han själv.  
 
Det förhållandet att TL bedrivit sin verksamhet på samma sätt, oberoende av vilken 
firma och vilket organisationsnummer han för tillfället förfogat över tyder starkt på 
att hans aktiviteter saknat både formell och funktionell koppling till viss verksamhet 
som det går att hänföra att X AB eller Y AB. Inte heller har det gått att spåra några 
driftskostnader på de konton som tillhört X AB och YAB. Att den personal som TL 
hanterat inte varit knuten till X AB eller Y AB genom något anställningsavtal bekräf-
tas även av de uppgifter som RS (arbetat åt X AB) lämnat.  
 
RS har uppgett att hans förhållande till X AB var helt formlöst och bestod i princip 
av att han erhöll kontant betalning via TL eller annan person. Han kan inte lämna 
några närmare upplysningar om företaget exempelvis om var kontoret låg eller vilka 
arbetskamrater han hade. Han medger själv att han inte känner sig helt säker på att 
det var åt X AB som han arbetade. 
 
De uppgifter som JK (arbetat åt Y AB) kunnat lämna tyder på att denne haft en verk-
lig anställning hos Y AB. JK uppger dock samtidigt att han anställdes i bolaget under 
den tid då bolaget ägdes och företräddes av KJK dvs. innan hanteringen av bolaget 
togs över av TL. JK har bestridit att han känner till namnet TJ. 
 
Den sammantagna bild som framkommit genom utredningen ger, inte minst mot 
bakgrund av vad som ovan anförts i fråga om Svea HovRs dom, väl stöd för bedöm-
ningen att X AB och Y AB inte haft någon anställd personal som utfört de tjänster de 
fakturerat Bygg AB för. Det har visserligen framgått att TL skött kontakterna med 
och betalningarna till den anlitade personalen. Dessa åtgärder ensamma medför 
emellertid inte att X AB, Y AB eller TL personligen ska anses ha bedrivit personal-
uthyrning. Länsrätten finner följaktligen att de utställda fakturorna är oriktiga och att 
rätt till avdrag för mervärdesskatt därmed inte föreligger. 
 
Att Bygg AB:s företrädare, som är erfaren i byggbranschen och som dessutom synes 
ha mycket god kontroll över sitt företag skulle ha blivit vilseledd rörande betalning-
arna till arbetskraften framstår inte som trovärdigt. Mot detta talar för övrigt hanter-
ingen av RS anställning samt den omständigheten att betalningarna för arbetskraften 
styrts till inte mindre än fem olika bolag vilka alla hanterats av TL.  
 
Den enda rimliga slutsatsen är mot bakgrund av ovanstående att Bygg AB:s företrä-
dare behållit kontrollen över de medel som frigjorts genom fakturorna och som an-
vänts till att avlöna personalen på D Bygg AB:s uppdrag. Av praxis framgår att hu-
vudaktieägare i ett fåmansföretag personligen ska beskattas för medel som obehöri-
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gen uteslutits från bokföring i bolaget, förutsatt att medlen inte under beskattnings-
året använts för att bestrida kostnader för bolaget.  
 
I målet är ostridigt att det ifrågavarande arbetet faktiskt har utförts. Några skäl att 
ändra den av SKV gjorda fördelningen mellan uttag av huvudaktieägare och löner till 
egna anställda har inte förekommit.  
 
SKV har vid ovan bedömning haft fog för sitt beslut även i fråga om arbetsgivarav-
gifter och avdrag för preliminär A-skatt.  
 
Bygg AB har i konsekvens av ovan bedömningar och på sätt SKV gjort gällande 
lämnat oriktiga uppgifter. Grund för vidta ändringar genom efterbeskattning och att 
påföra skattetillägg har därmed förelegat. Av utredningen har inte framkommit några 
skäl att medge bolaget befrielse från skattetillägg.  
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda av underentreprenör till O AB varit 
osanna. 
 
Länsrättens bedömning:  

Till skillnad från ett brottmål, där åklagaren alltid har bevisbördan, variera bevisbör-
dan placering i taxeringsmålen. I de fall då skatteförfattningarna inte ger svar på frå-
gan hur ansvaret i bevishänseende ska fördelas har praxis slagit fast att utgångspunk-
ten är att den som har lättast att prestera bevisning också ska ta på sig det ansvaret. 
Detta har vid den årliga taxeringen lett till huvudregeln att det allmänna bär risken i 
fråga om fakta som är relevanta för intäktssidan medan den skattskyldige bär risken 
ifråga om fakta som är relevanta på avdragssidan. Med andra ord är det normalt Skat-
teverket som har bevisbördan för att den skattskyldige haft skattepliktiga intäkter och 
den skattskyldige som har bevisbördan för att han eller hon haft avdragsgilla kostna-
der. Beviskravet i den ordinarie taxeringsprocessen är enligt praxis att förekomsten 
av en omständighet ska vara sannolik (se t.ex. RÅ 1983 Aa 39) i mål om eftertaxe-
ring och skattetillägg är det däremot alltid Skatteverket som har bevisbördan. I dessa 
mål är också kravet på bevisningen högre och detta brukar anges till visat eller styrkt 
(se t.ex. RÅ 2000 not 132). 

Bevisbördans placering och beviskravet i taxeringsmål: 

 
Inkomst av näringsverksamhet ska enligt 14 kap. 2 § inkomstskattelagen beräknas 
enligt bokföringsmässiga grunder. Om bokföringen uppfyller bokföringslagens krav 
och om den skattskyldige har följt vad god redovisningssed i övrigt kräver har bokfö-
ringen normalt ett stort bevisvärde.  
 
I det här fallet har Skatteverket anfört att fakturorna från X AB är osanna. Annat har 
inte kommit fram än att bolagets bokföring i sig uppfyller bokföringslagens krav. 
Bevisbördan ligger i en sådan situation på Skatteverket som har att göra sannolikt att 
de aktuella fakturorna inte motsvaras av utfört arbete från X AB:s sida. 
 

Den huvudsakliga frågan i målen är om de fakturor som X AB utfärdat till bolaget är 
osanna i den meningen att de inte motsvaras av arbete utfört av X AB. 

Frågan om de aktuella fakturorna är osanna: 

 
Fyra fakturor är utställda till bolaget mellan november 2004 och mars 2005. I samtli-
ga fall anges AJ som "Vår referens". 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 11644--11649-
07, 11894-07, 11896-
07. 
 
Klagande: O AB 
 

18-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s om-
prövningsbeslut 2006-12-
20. 

2009-07-03 Länsrätten avslår överklagandet. Änd-
rad inkomsttaxering, påförda arbetsgi-
varavgifter, ej medgivet avdrag för 
mervärdesskatt, betalningsansvar för 
underlåtna skatteavdrag, skattetillägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Den huvudsakliga frågan i målen är om de fakturor som underentreprenörerna utfärdat till bolaget är osanna i den meningen att de 
inte motsvaras av arbete utfört av underentreprenören. 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda av underentreprenör till O AB varit 
osanna. 
 
Länsrättens bedömning:  

Till skillnad från ett brottmål, där åklagaren alltid har bevisbördan, variera bevisbör-
dan placering i taxeringsmålen. I de fall då skatteförfattningarna inte ger svar på frå-
gan hur ansvaret i bevishänseende ska fördelas har praxis slagit fast att utgångspunk-
ten är att den som har lättast att prestera bevisning också ska ta på sig det ansvaret. 
Detta har vid den årliga taxeringen lett till huvudregeln att det allmänna bär risken i 
fråga om fakta som är relevanta för intäktssidan medan den skattskyldige bär risken 
ifråga om fakta som är relevanta på avdragssidan. Med andra ord är det normalt Skat-
teverket som har bevisbördan för att den skattskyldige haft skattepliktiga intäkter och 
den skattskyldige som har bevisbördan för att han eller hon haft avdragsgilla kostna-
der. Beviskravet i den ordinarie taxeringsprocessen är enligt praxis att förekomsten 
av en omständighet ska vara sannolik (se t.ex. RÅ 1983 Aa 39) i mål om eftertaxe-
ring och skattetillägg är det däremot alltid Skatteverket som har bevisbördan. I dessa 
mål är också kravet på bevisningen högre och detta brukar anges till visat eller styrkt 
(se t.ex. RÅ 2000 not 132). 

Bevisbördans placering och beviskravet i taxeringsmål: 

 
Inkomst av näringsverksamhet ska enligt 14 kap. 2 § inkomstskattelagen beräknas 
enligt bokföringsmässiga grunder. Om bokföringen uppfyller bokföringslagens krav 
och om den skattskyldige har följt vad god redovisningssed i övrigt kräver har bokfö-
ringen normalt ett stort bevisvärde.  
 
I det här fallet har Skatteverket anfört att fakturorna från X AB är osanna. Annat har 
inte kommit fram än att bolagets bokföring i sig uppfyller bokföringslagens krav. 
Bevisbördan ligger i en sådan situation på Skatteverket som har att göra sannolikt att 
de aktuella fakturorna inte motsvaras av utfört arbete från X AB:s sida. 
 

Den huvudsakliga frågan i målen är om de fakturor som X AB utfärdat till bolaget är 
osanna i den meningen att de inte motsvaras av arbete utfört av X AB. 

Frågan om de aktuella fakturorna är osanna: 

 
Fyra fakturor är utställda till bolaget mellan november 2004 och mars 2005. I samtli-
ga fall anges AJ som "Vår referens". 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 11644--11649-
07, 11894-07, 11896-
07. 
 
Klagande: O AB 
 

18-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s om-
prövningsbeslut 2006-12-
20. 

2009-07-03 Länsrätten avslår överklagandet. Änd-
rad inkomsttaxering, påförda arbetsgi-
varavgifter, ej medgivet avdrag för 
mervärdesskatt, betalningsansvar för 
underlåtna skatteavdrag, skattetillägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Den huvudsakliga frågan i målen är om de fakturor som underentreprenörerna utfärdat till bolaget är osanna i den meningen att de 
inte motsvaras av arbete utfört av underentreprenören. 
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Bolaget har gett in "Utredningsmaterial avseende Tingsrättens i Stockholms dom den 
14 mars 2008, mål nr B 21322-06 avseende AJ". I det materialet finns bl.a. Skatte-
verkets revisionspromemoria beträffande X AB.  
Av promemorian framgår att sedan X AB startade har bolagets styrelse utgjorts av 
följande personer. 
2003 SS och PL 
2004 april AJ och NL 
2004 december RR och PH 
 
Det framgår vidare av utredningsmaterialet att SS sålde X AB till AJ februari 2004. 
AJ sålde i sin tur bolaget till RR november 2004. NL har i ett förhör uppgett att han 
var anställd hos X AB under februari 2004 fram till oktober 2004. Det kan således 
konstateras att vare sig AJ eller NL - såvitt kommit fram av utredningen - var enga-
gerade i X AB under den tid som är aktuell i målen. Det var i stället RR som före-
trädde bolaget under tidsperioden. 
 
Vid den fortsatta muntliga förhandlingen gav bolaget in Tingsrättens ovan nämnda 
dom avseende AJ. Tingsrätten har dömt AJ för bokföringsbrott och bolaget anser 
därmed att det visats att X AB bedrivit verksamhet. Länsrätten konstaterar att de om-
ständigheter som tingsrätten haft att ta ställning till ägt rum före den tid som är av 
intresse i de här målen. Tingsrättens dom kan med hänsyn därtill i vart fall inte anses 
visa att verksamheten bedrivits i X AB under den tid då fakturorna ställdes ut,  
 
Skatteverket har pekat på en rad omständigheter som typiskt sett förekommer hos 
fakturautställande bolag. Man har inte lyckats få kontakt med X AB: företrädare och 
inte heller fått efterfrågat räkenskapsmaterial. Inkomstdeklarationer har inte lämnats. 
Ersättning för utfört arbetet som betalats in har inte redovisats. Övervägande del av 
insatta medel har tagits ut kontant i nära anslutning till insättningarna. Det finns inget 
som tyder på att pengarna har använts till att betala normalt förekommande drifts-
kostnader. X AB har ansökt om konkurs och konkursförvaltaren har inte fått tillgång 
till räkenskapsmaterial. 
 
Vid länsrättens muntliga förhandlingar har, på bolagets begäran, en rad vittnesförhör 
hållits. Det uttalade syftet med förhören har varit att "freda sig mot Skatteverkets 
uppfattning att O AB/LL (företrädare för O AB) varit i 'maskopi' med X AB". Såsom 
framgått ovan var AJ och NL inte engagerade i bolaget under den tid som det arbete 
fakturorna avser utfördes. Länsrätten anser mot den bakgrunden att de uppgifter de 
lämnat under vittnesförhören saknar intresse. Vad gäller övriga vittnesförhör visar 
förhöret med MP endast att hon lämnat sitt revisorsuppdrag i X AB på grund av att 
hon inte fått del av begärda handlingar. Förhören med snöskottarna JL och JH visar 
sammanfattningsvis att de inte känner till X AB. Omständigheterna tyder inte på att 
de varit anställda av X AB. MK (O AB uppgett att MK varit arbetsledare för X AB) 
har inte hört talas om X AB förrän i samband med kallelsen till länsrättens muntliga 
förhandling. PN (O AB uppgett att PN varit arbetsledare för X AB) uppger i och för 
sig att han fungerat som en hjälpreda åt X AB under en kortare period, men det finns 
inget i övrigt som stöder den uppgiften. SSB (redovisningsbyrå), slutligen, har i hu-
vudsak redogjort för sin roll vid försäljningen av X AB till AJ. 
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Enligt länsrättens mening ger förhören inte stöd för uppfattningen att det bedrivits 
någon verksamhet i X AB. De personer som uppgetts vara anställda alternativt ar-
betsledare/lagbasar uppger, bortsett från PN, att namnet X AB är helt nytt för dom. 
Länsrätten finner med hänsyn härtill och mot bakgrund av vad som kommit fram i 
övrigt att Skatteverket har gjort det tillräckligt sannolikt att X AB utfärdat osanna 
fakturor till X AV och att bolaget med stöd av dessa fakturor betalat s.k. svarta löner 
till sina anställda och företagsledaren.  
 
 

Bolaget har invänt att X AB hade F-skattsedel. F-skattsedel infördes för att göra det 
möjligt för företag att anlita underentreprenörer utan att riskera att behöva stå för 
dessa företags skatter och avgifter. Endast i situationer där det är uppenbart att arbe-
tet utförts under sådana förhållanden att den som utfört arbetet är att anse som an-
ställd hos den som betalar ut ersättningen kan utbetalaren bli ansvarig för skatter och 
avgifter. I dessa situationer uppkommer en anmälningsplikt för utbetalaren.  

F-skattsedelns betydelse: 

 
I rättsfallet RÅ 2007 ref 61 I och II, som rör frågor om rättsverkningar av F-
skattsedel, uttalar Regeringsrätten bl.a. att påförande av skatter och avgifter ska ske 
på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd, oavsett den beteckning de åsatts. 
Även om frågan i praxis ofta gäller om ett tillvägagångssätt speglar en transaktions 
verkliga innebörd gäller denna princip också i t.ex. frågor som rör vilka personer som 
är kontrahenter i ett visst förhållande. Skenavtal ska inte läggas till grund för beslut 
om skatter och avgifter. Länsrättens slutsats är att det går att bortse från F-
skattsedelns rättsverkningar när man konstaterat att det är fråga om osanna fakturor. 
 

För att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt ska föreligga för en köpare, krävs att 
fakturan avser skattepliktig omsättning. Länsrätten har ovan funnit att O AB har bok-
fört osanna fakturor från X AB. Det finns därmed ingen rätt till avdrag för den mer-
värdesskatt som debiterats på fakturorna. 

Mervärdesskatt: 

 

Då länsrätten funnit att bolaget har betalat ut svarta löner till sina anställda finns skäl 
för att påföra ytterligare arbetsgivaravgifter och betalningsansvar för underlåtna skat-
teavdrag. 

Arbetsgivaravgifter och underlåtna skatteavdrag: 

 

Länsrätten finner att de omständigheter som har redovisats ovan är tillräckliga för att 
Skatteverket ska anses ha styrkt att bolaget lämnat oriktig uppgift i sina skattedekla-
rationer. Grund för att påföra skattetillägg har således funnit. Några skäl för att bola-
get ska befrias från skattetilläggen har inte kommit fram i målen. 

Skattetillägg: 
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Enligt länsrättens mening ger förhören inte stöd för uppfattningen att det bedrivits 
någon verksamhet i X AB. De personer som uppgetts vara anställda alternativt ar-
betsledare/lagbasar uppger, bortsett från PN, att namnet X AB är helt nytt för dom. 
Länsrätten finner med hänsyn härtill och mot bakgrund av vad som kommit fram i 
övrigt att Skatteverket har gjort det tillräckligt sannolikt att X AB utfärdat osanna 
fakturor till X AV och att bolaget med stöd av dessa fakturor betalat s.k. svarta löner 
till sina anställda och företagsledaren.  
 
 

Bolaget har invänt att X AB hade F-skattsedel. F-skattsedel infördes för att göra det 
möjligt för företag att anlita underentreprenörer utan att riskera att behöva stå för 
dessa företags skatter och avgifter. Endast i situationer där det är uppenbart att arbe-
tet utförts under sådana förhållanden att den som utfört arbetet är att anse som an-
ställd hos den som betalar ut ersättningen kan utbetalaren bli ansvarig för skatter och 
avgifter. I dessa situationer uppkommer en anmälningsplikt för utbetalaren.  

F-skattsedelns betydelse: 

 
I rättsfallet RÅ 2007 ref 61 I och II, som rör frågor om rättsverkningar av F-
skattsedel, uttalar Regeringsrätten bl.a. att påförande av skatter och avgifter ska ske 
på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd, oavsett den beteckning de åsatts. 
Även om frågan i praxis ofta gäller om ett tillvägagångssätt speglar en transaktions 
verkliga innebörd gäller denna princip också i t.ex. frågor som rör vilka personer som 
är kontrahenter i ett visst förhållande. Skenavtal ska inte läggas till grund för beslut 
om skatter och avgifter. Länsrättens slutsats är att det går att bortse från F-
skattsedelns rättsverkningar när man konstaterat att det är fråga om osanna fakturor. 
 

För att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt ska föreligga för en köpare, krävs att 
fakturan avser skattepliktig omsättning. Länsrätten har ovan funnit att O AB har bok-
fört osanna fakturor från X AB. Det finns därmed ingen rätt till avdrag för den mer-
värdesskatt som debiterats på fakturorna. 

Mervärdesskatt: 

 

Då länsrätten funnit att bolaget har betalat ut svarta löner till sina anställda finns skäl 
för att påföra ytterligare arbetsgivaravgifter och betalningsansvar för underlåtna skat-
teavdrag. 

Arbetsgivaravgifter och underlåtna skatteavdrag: 

 

Länsrätten finner att de omständigheter som har redovisats ovan är tillräckliga för att 
Skatteverket ska anses ha styrkt att bolaget lämnat oriktig uppgift i sina skattedekla-
rationer. Grund för att påföra skattetillägg har således funnit. Några skäl för att bola-
get ska befrias från skattetilläggen har inte kommit fram i målen. 

Skattetillägg: 
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Bakgrund: SKV har funnit att fyra underentreprenörsföretags utställda fakturor till 
BB AB varit. Fakturorna har enligt SKV tagits in i BB:s bokföring för att dölja dels 
utbetalning av löner till svart arbetskraft, dels löneuttag av företrädaren för BB. SKV 
anser att eftersom det är fråga om ett skenrättsförfarande saknar förekomsten av F-
skattsedel den rättskraft den normalt har 
 
Länsrättens bedömning:  
Av SKV:s utredning framgår att de fyra underentreprenörsföretagen uppvisar ett fler-
tal tecken som är typiska för s.k. fakturaskrivande bolag. Bolagen har inte inkommit 
med inkomstdeklarationer eller årsredovisningar. De har inte redovisat lön för an-
ställd personal som skulle ha utfört de i fakturorna upptagna arbetena och inte lämnat 
kontrolluppgift för dem. Om redovisning av löner förekommer är de upptagna till 
mycket låga belopp i förhållande till bolagens omsättning. Bolagen synes vidare sak-
na sådana driftskostnader som normalt förekommer i den typ av verksamhet som de 
påstås bedriva. Inbetalningar med betydande belopp har skett på bolagens bank- eller 
postgirokonton och medlen har i anslutning därtill tagits ut kontant av företrädare för 
bolagen direkt eller indirekt via bolagen X AB och Y AB. Företrädarna för bolagen 
framstår som typiska målvakter. Uppgifterna på fakturorna är knapphändiga och fak-
turorna uppvisar felaktigheter som knappast skulle förekomma i seriöst bedriven 
verksamhet. Tidsmässigt har bolagen i princip avlöst varandra. Alla bolagen har för-
satts i konkurs utom ett som avregistrerats. Konkursförvaltaren har inte fått tag på 
några räkenskaper. Det som framkommit talar med styrka för att underentreprenörs-
bolagen inte har bedrivit någon egentlig verksamhet med egen anställd personal i 
förhållande till BB AB. Vid sådant förhållande saknar F-skattsedel rättsverkan, vilket 
även bekräftas av bl.a. RÅ 2007 ref. 61. 
 
Vid SKV:s granskning har vidare en rad omständigheter framkommit som talar för 
att ett flertal personer med kopplingar till BB kan ha utfört arbete åt BB utan att löner 
redovisats och kontrolluppgifter lämnats för dem. Bland dessa personer finns HK, 
MV, PN och JK. De och ytterligare ett antal namngivna personer har hämtat material 
för BB:s räkning och uppges som referenser på fakturor utställda till BB. Flera av 
dem har senare anställts hos BB. Omständigheter som enligt länsrättens mening blir 
begripliga sett mot bakgrund av att de ingått i ett förfarande som syftat till att undan-
hålla intäkter från skatter och avgifter.  
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 1695--1700-08, 
 
Klagande: BB AB 
 

19-LR 

Instans 

Länsrätten i Västmanlands 
län. Överklagat SKV:s 
omprövningsbeslut 2008-
04-30. 

2009-06-01. Avslår överklagande. Nekat avdrag för 
ingående mervärdesskatt, påförda 
arbetsgivaravgifter, påföra ej redovi-
sad preliminär skatt, vägra avdrag för 
underentreprenörskostnader. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
Framgår inte. 
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Enligt vad som framkommit vid förhören med Z AB  representanter [BB:s beställare] 
synes ingen av dem haft någon direkt kontakt med företrädarna för A AB (en av un-
derentreprenörerna) utan kontakterna har varit med HH (företrädare för BB) . HH har 
uppgett att HK tillsammans med MV är de personer han har haft kontakt med när det 
gäller underentreprenörsbolagen och att han känt dem båda länge. Länsrätten finner 
att de vaga uppgifter som HK lämnat om sin anställning i A AB och i övrigt inte 
stämmer överens med vad HH uppgett om att HK skulle ha varit en av underentre-
prenörsbolagens kontaktpersoner med befogenhet att ingå avtal och ansvar utåt för 
underentreprenaden. Inte heller finner länsrätten att vad som framkommit genom 
vittnesförhören i övrigt föranleder rätten till annan bedömning, än att BB:s betal-
ningar till det fakturautställande bolaget avsett osanna fakturor och att bolagen inte 
har tillhandahållit någon motprestation i form av arbetskraft samt att de inbetalda 
beloppen måste ha återbetalats till HH för bl.a. utbetalning av löner till s.k. svart ar-
betskraft och för egna uttag. 
 
BB har bl.a. genom att avsiktligen ha tagit in osanna fakturor i sin bokföring lämnat 
en sådan oriktig uppgift till ledning för taxeringen och beskattningen som utgör 
grund såväl för eftertaxering och efterbeskattning som för skattetillägg. Något skäl 
för befrielse från skattetillägg har inte kommit fram. 
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Enligt vad som framkommit vid förhören med Z AB  representanter [BB:s beställare] 
synes ingen av dem haft någon direkt kontakt med företrädarna för A AB (en av un-
derentreprenörerna) utan kontakterna har varit med HH (företrädare för BB) . HH har 
uppgett att HK tillsammans med MV är de personer han har haft kontakt med när det 
gäller underentreprenörsbolagen och att han känt dem båda länge. Länsrätten finner 
att de vaga uppgifter som HK lämnat om sin anställning i A AB och i övrigt inte 
stämmer överens med vad HH uppgett om att HK skulle ha varit en av underentre-
prenörsbolagens kontaktpersoner med befogenhet att ingå avtal och ansvar utåt för 
underentreprenaden. Inte heller finner länsrätten att vad som framkommit genom 
vittnesförhören i övrigt föranleder rätten till annan bedömning, än att BB:s betal-
ningar till det fakturautställande bolaget avsett osanna fakturor och att bolagen inte 
har tillhandahållit någon motprestation i form av arbetskraft samt att de inbetalda 
beloppen måste ha återbetalats till HH för bl.a. utbetalning av löner till s.k. svart ar-
betskraft och för egna uttag. 
 
BB har bl.a. genom att avsiktligen ha tagit in osanna fakturor i sin bokföring lämnat 
en sådan oriktig uppgift till ledning för taxeringen och beskattningen som utgör 
grund såväl för eftertaxering och efterbeskattning som för skattetillägg. Något skäl 
för befrielse från skattetillägg har inte kommit fram. 
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Bakgrund: SG är företagsledare för bolaget R AB (bolaget) som är verksam inom 
byggbranschen. SKV har funnit att fakturor utfärdade till bolaget från två underent-
reprenörer varit osanna i den mening att det arbete som fakturerats aldrig har utförts 
av personal anställda i dessa företag eller av underentreprenörer till dessa. Skattever-
ket har bedömt att betalningarna till underleverantörerna återbetalats och använts av 
bolaget till att betala svart arbetskraft och lön till SG i egenskap av företagsledare. 
 
Länsrättens bedömning:  
Målet gäller huruvida SG ska påföras ytterligare inkomst av tjänst avseende oredovi-
sad lön hänförlig till fakturor som utställts av X AB och Y AB som har kostnadsförts 
hos bolaget. 
 
SKV har som grund för att fakturorna är osanna åberopat bl.a. följande omständighe-
ter. Av DE:s (ägare till Y AB) egna uppgifter framgår att Y AB inte har drivit någon 
näringsverksamhet. De belopp som satts in på DE:s konto har tagits ut samma dag 
eller under de närmaste dagarna. Fakturatexten som specificerat arbetet är knapphän-
dig. DE har varit styrelseledamot/firmatecknar för X AB. De pengar som bolaget har 
satt in på X AB har tagits ut kontant samma dag som insättningen eller några dagar 
senare. Förutom direktuttag har en övervägande del av pengarna förts över till konton 
som tillhör DE. X AB har under 2005 inte deklarerat någon omsättning eller några 
utbetalda löner. Fakturatexten som specificerar arbetet är knapphändig. De i målet 
aktuella fakturorna avser samtliga betalning för utfört arbete. DE har uppgett att nå-
gon bett honom ta ut pengar. 
 
Med beaktande av vad som framkommit i målet om de aktuella fakturorna och de 
båda fakturerande bolagen finner länsrätten att det är sannolikt att fakturorna är 
osanna i den mening att de inte motsvaras av tjänster utförda av X AB och Y AB Det 
är vidare sannolikt att fakturorna har upprättats i syfte att bl.a. dölja uttag av likvida 
medel ur bolaget. Att bolaget haft F-skattsedel saknar betydelse i målet eftersom bo-
laget och de fakturautställande bolagen får anses ha kommit överens om att osanna 
fakturor skulle ställas ut till bolaget. 
 
Belopp som uttagits ur ett bolag och inte använts för bolagets räkning ska enligt 
praxis ha kommit företagsledarna tillgodo som lön. Länsrätten finner att SKV:s be-
räkning för den inkomst av tjänst som påförts SG vara väl avvägd. 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 10779-08.  
 
Klagande SG 

 

20-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. Överklagat SKV:s 
beslut 2007-12-13. 

2009-05-29. Länsrätten avslår överklagandet.  
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Målet gäller huruvida SG ska påföras ytterligare inkomst av tjänst avseende oredovisad lön hänförlig till fakturor som utställts av 
underentreprenörer och som har kostnadsförts hos bolaget. 
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Det föreligger grund för påförande av skattetillägg eftersom SG genom att inte redo-
visa ifrågavarande belopp i sin självdeklaration lämnat oriktig uppgift till ledning för 
taxeringen. Skäl för hel eller delvis befrielse från påförda skattetillägg föreligger inte. 
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Det föreligger grund för påförande av skattetillägg eftersom SG genom att inte redo-
visa ifrågavarande belopp i sin självdeklaration lämnat oriktig uppgift till ledning för 
taxeringen. Skäl för hel eller delvis befrielse från påförda skattetillägg föreligger inte. 
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Bakgrund: P AB ägnar sig och har ägnat sig åt rivning och håltagning. SKV har 
funnit att fakturor utfärdade från en antal underentreprenörer till P AB varit osanna i 
den mening att de inte motsvaras av arbete utfört av underentreprenörsföretagen utan 
av P AB anlitad personal. 
 
Länsrättens bedömning:  
Det får anses ostridigt att det arbete som ligger till grund för de utfärdade fakturorna 
faktiskt utförts. 
 
Enligt SKV är fakturorna osanna i den meningen att de inte motsvaras av arbete ut-
fört av underentreprenörsföretag utan av P AB anlitad personal. 
 
SKV har till stöd härför anfört bl.a. följande. Bolaget har bokfört fakturor från åtta 
underentreprenörsföretag avseende åren 2001-2006 för utfört arbete på olika arbets-
platser. Bolaget har anlitat underentreprenörsföretag trots att bolagets egna anställda 
enligt SKV:s beräkningar borde ha varit undersysselsatta. Bolagets egna anställda har 
vidare uppburit låg lön. Bolaget har systematisk använt underentreprenörsföretag 
med F-skattsedel för att kunna betala ut svarta löner. På grund av bristande redovis-
ning och deklarationer har underentreprenörsföretagen fått sina F-skattsedlar indrag-
na och många av underentreprenörsföretagen har dessutom gått i konkurs en kort tid 
efter att de anlitats av bolagen. Vid konkursboutredningen har konkursförvaltaren i 
många fall inte ansett att det framkommit omständigheter som tyder på att företagen 
verkligen har bedrivit verksamhet. Ingen bokföring har återfunnits och det saknas 
lönefordringar och verksamhetslokaler. Flera underentreprenörsföretag har varit regi-
strerade att deklarera mervärdesskatt i inkomstdeklarationen. Ett av underentrepre-
nörsföretagen har aldrig varit registrerat som arbetsgivare. Underentreprenörsföreta-
gen har dessutom endast haft mindre eller inga lönekostnader i relation till utställda 
fakturor. Underentreprenörsföretagens företrädare ger ett oseriöst intryck, de formel-
la företrädarna i styrelsen för de i målen uppgivna underentreprenörerna har ofta byts 
ut och dessa personer synes kunna karaktäriseras som s.k. målvakter utan verkligt 
inflytande i företagen. Vidare finns det indikationer på att det finns kopplingar mel-
lan många av underentreprenörsföretagen och mellan företrädarna. Varken KK eller 
JJ (båda företrädare för underentreprenörsföretagen) bedöms vara byggkunniga eller 
ha förmåga att driva byggbolag. Fakturorna har betalats till konton eller till mellan-

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr: 1397-08, 1398-
08, 1400-08, 1401-08, 
1402-08, 1404-08, 
1405-08, 1406-08, 
1408-08, 1409-08, 
1410-08, 1413-08, 
1416-08, 1417-08, 
1421-08, 1422-08, 
1423-08, 26125-8. 
Klagande: P AB 
 

21-LR 

2009-05-28. Länsrätten bifaller överklagandet.  
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, ordinarie beskattning, skat-
tetillägg.  
 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagad SKV:s om-
prövningsbeslut 2007-09-
13. 

Bevistema: 
Frågan är då närmast om det är P AB eller underentreprenören som ska anses ha bedrivit den svarta verksamheten. 
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liggande företag varifrån stora summor pengar har tagits ut med hjälp av utbetal-
ningskort i nära anslutning till insättningarna. Vidare finns det inga skriftliga avtal 
mellan bolaget och underentreprenörsföretagen förutom ramavtal. Många av perso-
nerna som sägs ha arbetat för underentreprenörsföretagen förekommer på bolagets 
arbetsrapporter och vissa personer har arbetat åt olika underentreprenörsföretag un-
der samma år. Personerna har inte heller redovisat någon lön utan har i många fall 
istället uppburit ersättning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller noll-
taxerats. Kammarrätten i Stockholm har även bedömt i annat ärende att två av under-
entreprenörsföretagen är s.k. fakturaskrivande bolag. 
 
P AB har, å sin sida, angett bl.a. följande Fakturorna är riktiga och underentrepre-
nörsföretagen har utfört arbete enligt fakturorna. Bolaget har via SKV kontrollerat att 
företagen har haft F-skattsedel samt att de har varit registrerade för mervärdesskatt 
och arbetsgivaravgifter. Vidare har företagen haft kollektivavtal eller hängavtal med 
ett av underentreprenörsföretagen och de har haft erforderliga försäkringar. Det är 
ostridigt att underentreprenörsföretagen nu visats vara oseriösa, med det är inget som 
bolaget eller JB (företrädare för P AB) ska lastas för. Bolagets egna anställda har 
uppburit marknadsmässig lön för rivare, de har inte varit undersysselsatta. Eftersom 
byggbranschen har svängt så under åren har bolaget haft behov av ett stort kontaktnät 
av underentreprenörsföretag. Anledningen till att man anlitat just de i målen aktuella 
underentreprenörsföretagen är för att de har utfört arbetena väl. Några av personerna 
som SKV hänvisat till såsom exempelvis ML, känner bolaget inte till överhuvudta-
get. Det är JJ respektive KK som har ägt företagen. De är även byggkunniga och har 
själva deltagit i arbetet. Underentreprenörsföretagen har vidare haft egna kläder, egna 
verksamhetslokaler och deltagit i projekt där bolaget inte varit involverat. 
 
Länsrätten gör följande bedömning: 
I målet får anses ostridigt att det arbete som ligger till grund för de utfärdade faktu-
rorna faktiskt har utförts. 
 
Med hänsyn till vad som framkommit i målen finner länsrätten troligt att de stora 
kontantuttagen från de mellanliggande företagen och underentreprenörsföretagen har 
använts till att betala svart arbetskraft. Frågan är då om det är P AB eller underentre-
prenörsföretagen som ska anses ha bedrivit den svarta verksamheten. 
 
SKV har framfört en rad omständigheter som tyder på att underentreprenörsföretagen 
inte har bedrivit någon verksamhet.  De vittnen som har hörts vid den muntliga för-
handlingen har emellertid lämnat samstämmiga uppgifter om att under entreprenörs-
företagen, med företrädarna JJ och KK, faktiskt har bedrivit egen verksamhet. Före-
tagen har t.ex. haft egna verksamhetslokaler där det förutom mindre kontorsutrym-
men har funnits material och större byggredskap. Därutöver får det mot bakgrund av 
vad som framkommit vid den muntliga förhandlingen anses framgå att både JJ och 
KK har varit byggkunniga och själva deltagit i arbetet samt att deras respektive före-
tag haft anställd personal. Detta innebär att underentreprenörsföretagen kan, som P 
AB påstått, ha utfört arbete åt bolaget. 
 
Det finns i utredningen inte heller någonting som direkt pekar på att de pengar som 
bolaget betalat till underentreprenörernas konton eller till de mellanliggande bolagen 
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mellan bolaget och underentreprenörsföretagen förutom ramavtal. Många av perso-
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arbetsrapporter och vissa personer har arbetat åt olika underentreprenörsföretag un-
der samma år. Personerna har inte heller redovisat någon lön utan har i många fall 
istället uppburit ersättning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller noll-
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Länsrätten gör följande bedömning: 
I målet får anses ostridigt att det arbete som ligger till grund för de utfärdade faktu-
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har återbetalats till bolaget eller dess företrädare JB. Inte heller i övrigt har det fram-
kommit konkreta omständigheter som tyder på att P AB betalat ut svarta löner. 
Tvärtom har det förekommit vid vittnesförhör att underentreprenörsföretagen betalat 
ut svarta löner.  
 
Länsrätten finner att dessa omständigheter talar för att det lika väl kan förhålla sig så 
att de aktuella underentreprenörsföretagen har bedrivit verksamhet som inte redovi-
sats. 
 
Sammanfattningsvis anser Länsrätten att SKV inte kan anses ha gjort sannolikt, än 
mindre mycket sannolikt, att de aktuella fakturorna är osanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda till bolaget varit osanna. 
 
Länsrättens bedömning: 
Av 11 kap. 19 § andra stycket skattebetalningslagen, SBL, framgår att skatten vid en 
omprövning ska bestämmas på grundval av tillgängliga uppgifter. Om en tillförlitlig 
beräkning inte kan göras på sådant sätt, ska skatten bestämmas efter vad som fram-
står som skäligt med hänsyn till vad som kommit fram (skönsbeskattning). 
 
Enigt 2 kap. 1 § socialavgiftslagen ska den som utger avgiftspliktig ersättning betala 
arbetsgivaravgifter. I 10 § samma kapitel anges att löner, arvoden, förmåner och 
andra ersättningar för arbetet är avgiftspliktiga. 
 
Av 4 kap. 1-3 §§ och 5 kap. 1 § SBL framgår att preliminär skatt ska betalas under 
inkomståret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den skattskyl-
diges slutliga skatt för samma år. Den preliminära skatten ska betalas genom skatte-
avdrag (A-skatt) eller enligt särskild debitering (F-skatt eller särskild A-skatt). Det är 
den som betalar ut ersättning för arbete som ska göra skatteavdraget. Den som inte 
gjort ett föreskrivet skatteavdrag är enligt 12 kap 1 § SBL skyldig att betala belopp 
som har bestämts enligt 11 kap. 19 § andra stycket SBL (skönsbeskattning). 
 
Enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen, ML, ska mervärdesskatt be-
talas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor och tjänster som är skatte-
pliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet. Av 8 kap. 3 § första stycket ML följer 
att den som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet ska göra avdrag för den 
skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten.  
 
Om en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en 
oriktig uppgift till ledning för beskattningen, ska en särskild avgift (skattetillägg) tas 
ut. Det framgår av 15 kap. 1 § SBL. Tillägget tas ut enligt 15 kap. 4 § samma lag 
som huvudregel ut med 20 % av den skatt eller avgift som om den oriktiga uppgiften 
hade godtagits inte skulle ha påförts eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats den 
skattskyldige. Vid skönsbeskattning tas skattetillägg ut med 20%  av den skatt som 
till följd av skönsbeskattningen bestäms för den skattskyldige utöver vad som annars 
skulle ha bestämts enligt de uppgifter som den skattskyldige lämnat på något annat 
sätt än muntligen (15 kap. 2 och 5 §§ SBL). 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 2930-07, 2931-
07. 
 
Klagande: S AB 
 

22-LR 

Instans 

Länsrätten i Göteborg.  
 
Överklagade SKV:s om-
prövningsbeslut 2007-01-
17. 

2009-05-25 Länsrätten avslår överklagandet. På-
förda arbetsgivaravgifter, ingående 
mervärdesskatt och avdragen skatt. 
Skattetillägg.  
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Framgår inte. 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda till bolaget varit osanna. 
 
Länsrättens bedömning: 
Av 11 kap. 19 § andra stycket skattebetalningslagen, SBL, framgår att skatten vid en 
omprövning ska bestämmas på grundval av tillgängliga uppgifter. Om en tillförlitlig 
beräkning inte kan göras på sådant sätt, ska skatten bestämmas efter vad som fram-
står som skäligt med hänsyn till vad som kommit fram (skönsbeskattning). 
 
Enigt 2 kap. 1 § socialavgiftslagen ska den som utger avgiftspliktig ersättning betala 
arbetsgivaravgifter. I 10 § samma kapitel anges att löner, arvoden, förmåner och 
andra ersättningar för arbetet är avgiftspliktiga. 
 
Av 4 kap. 1-3 §§ och 5 kap. 1 § SBL framgår att preliminär skatt ska betalas under 
inkomståret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den skattskyl-
diges slutliga skatt för samma år. Den preliminära skatten ska betalas genom skatte-
avdrag (A-skatt) eller enligt särskild debitering (F-skatt eller särskild A-skatt). Det är 
den som betalar ut ersättning för arbete som ska göra skatteavdraget. Den som inte 
gjort ett föreskrivet skatteavdrag är enligt 12 kap 1 § SBL skyldig att betala belopp 
som har bestämts enligt 11 kap. 19 § andra stycket SBL (skönsbeskattning). 
 
Enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen, ML, ska mervärdesskatt be-
talas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor och tjänster som är skatte-
pliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet. Av 8 kap. 3 § första stycket ML följer 
att den som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet ska göra avdrag för den 
skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten.  
 
Om en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en 
oriktig uppgift till ledning för beskattningen, ska en särskild avgift (skattetillägg) tas 
ut. Det framgår av 15 kap. 1 § SBL. Tillägget tas ut enligt 15 kap. 4 § samma lag 
som huvudregel ut med 20 % av den skatt eller avgift som om den oriktiga uppgiften 
hade godtagits inte skulle ha påförts eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats den 
skattskyldige. Vid skönsbeskattning tas skattetillägg ut med 20%  av den skatt som 
till följd av skönsbeskattningen bestäms för den skattskyldige utöver vad som annars 
skulle ha bestämts enligt de uppgifter som den skattskyldige lämnat på något annat 
sätt än muntligen (15 kap. 2 och 5 §§ SBL). 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 2930-07, 2931-
07. 
 
Klagande: S AB 
 

22-LR 

Instans 

Länsrätten i Göteborg.  
 
Överklagade SKV:s om-
prövningsbeslut 2007-01-
17. 

2009-05-25 Länsrätten avslår överklagandet. På-
förda arbetsgivaravgifter, ingående 
mervärdesskatt och avdragen skatt. 
Skattetillägg.  
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Framgår inte. 
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Den skattskyldige ska enligt 15 kap. 10 § SBL helt eller delvis befrias från en sär-
skild avgift om den felaktiga redovisningen eller underlåtenheten att redovisa uppgif-
ter framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften 
med fullt belopp. 
 
Länsrätten gör följande bedömning: 
Bolagets uppfattning är att det funnits fog för att betrakta JB och NB som faktiska 
företrädare för X AB. Denna uppfattning stöds enligt bolaget av vice chefsåklagare 
HF:s vittnesmål och av tingsrättens bedömning i frågan. Det är således genom JB 
och NB som bolaget har ingått avtal med X AB avseende rivningsarbeten m.m. på 
byggnadsplatsen A2. Bolaget har betalat X AB för utfört arbete med fakturerade be-
lopp och ska därför inte göras ansvarig för betalning av skatter och arbetsgivaravgif-
ter. Den omständigheten att det i X AB har bedrivits brottslig verksamhet ska enligt 
bolagets mening inte föranleda någon annan bedömning. 
 
Av X AB:s registreringsbevis, som bolaget ostridigt tagit del av, framgår emellertid 
att ÅH var X AB:s ende formelle företrädare och det inte finns några andra registre-
rade företrädare för X AB. Grund för att på sätt bolaget påstår uppfatta JB och NB 
som faktiska företrädare för X AB har inte funnits. Att JB och NB fungerade som en 
länk mellan bolaget och X AB gör dom inte till faktiska företrädare för X AB. Hov-
rätten har också ändrat tingsrättens dom i denna del på så sätt att JB och NB enligt 
hovrättens bedömning inte ansetts ha haft ett sådant bestämmande inflytande över 
verksamheten i X AB att de ska betraktas som faktiska företrädare för X AB. ÅH har 
vid ett flertal tillfällen uppgett att någon verksamhet utöver den med osanna fakturor 
inte har bedrivits i X AB. Dessa uppgifter bekräftas av att X AB helt saknar bokfö-
ring och inte har betalat in några skatter eller arbetsgivaravgifter för de aktuella taxe-
ringsåren. 
 
Såväl tingsrätten som hovrätten har funnit att ÅH:s verksamhet i X AB med osanna 
fakturor har ingått som ett led i ett brottsupplägg i syfte att möjliggöra uttag ur faktu-
rerande bolag och utbetalning av svarta löner. Även om förundersökningen mot S 
AB:s företrädare lades ned till följd av att uppsåtligt brott inte kunde styrkas visar 
domarna i tingsrätten och hovrätten klart att X AB inte har bedrivit någon närings-
verksamhet och därmed inte heller någon uthyrning av arbetskraft. X AB kan därför 
inte ha tillhandahållit bolaget någon arbetskraft på det sätt som påstås. Bolaget har 
inte heller genom någon skriftlig handing eller på något annat sätt visat att det funnits 
ett verkligt uppdragsförhållande mellan bolaget och X AB. Underlag för bedömning 
av om de utfärdade fakturorna återspeglar verkliga förhållanden saknas helt och trots 
de listor bolaget hänvisar till är det oklart vilka personer som har utfört det arbete 
fakturorna avser. Arbetsförhållandena har varit sådana att det varit mycket svårt att 
kontrollera vilket företag arbetarna på plats varit anställda hos. 
 
Vid en sammantagen bedömning av utredningen i målen anser länsrätten att SKV 
gjort sannolikt att det varit fråga om osann fakturering från X AB:s sida mot S AB 
som uppdragsgivare. Fakturorna har inte motsvarats av några arbeten som har utförts 
av X AB. Fakturorna har i stället kostnadsförts för att göra det möjligt att betala ut 
svarta löner och göra oredovisade uttag ur bolaget. Bolaget är därför ansvarigt för 
erläggande av arbetsgivaravgifter och källskatter på de belopp som har betalats ut 



 

76 
 

som ersättning alternativt tagits ut från bolaget. Eftersom fråga inte varit om några 
skattepliktiga transaktioner har bolaget inte heller rätt till avdrag för den ingående 
mervärdesskatt som belöper på fakturorna. Skäl att frångå SKV:s beräkningar av 
arbetsgivaravgifter, källskatter och mervärdesskatt saknas. 
 
Genom att ta in osanna fakturor, vilka rätteligen motsvarar kostnader för utbetalda 
löner, i sin redovisning och därmed felaktigt dra av ingående mervärdesskatt, redovi-
sa oriktigt underlag för arbetsgivaravgifter samt genom att underlåta att redovisa 
källskatt har bolaget lämnat sådana oriktiga uppgifter som utgör grund för påförande 
av skattetillägg. Skäl att medge hel eller delvis befrielse från påförda skattetillägg har 
inte framkommit. 
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som ersättning alternativt tagits ut från bolaget. Eftersom fråga inte varit om några 
skattepliktiga transaktioner har bolaget inte heller rätt till avdrag för den ingående 
mervärdesskatt som belöper på fakturorna. Skäl att frångå SKV:s beräkningar av 
arbetsgivaravgifter, källskatter och mervärdesskatt saknas. 
 
Genom att ta in osanna fakturor, vilka rätteligen motsvarar kostnader för utbetalda 
löner, i sin redovisning och därmed felaktigt dra av ingående mervärdesskatt, redovi-
sa oriktigt underlag för arbetsgivaravgifter samt genom att underlåta att redovisa 
källskatt har bolaget lämnat sådana oriktiga uppgifter som utgör grund för påförande 
av skattetillägg. Skäl att medge hel eller delvis befrielse från påförda skattetillägg har 
inte framkommit. 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda till J AB varit osanna. 
 
Länsrättens bedömning: 
Det är ostridigt att de arbeten som redovisats i aktuella fakturor och i tillhörande tids-
sedlar och för vilka bolaget yrkat avdrag vid taxeringen har utförts. Frågan är om 
arbetena - som bolaget hävdar- utförts av X AB och Y AB eller - som SKV gör gäl-
lande - X AB och Y AB enbart varit fakturaskrivande bolag utan egen verksamhet. 
 
Allmänt gäller beträffande avdrag för kostnader vid taxeringen att det är den skatt-
skyldige som har den primära bevisbördan för dessa. I förevarande fall är det således 
bolaget som ska visa att X AB och Y AB har utfört de arbeten som anges i fakturor-
na. För att avdrag för ingående mervärdesskatt gäller vidare att bolaget ska visa att X 
AB och Y AB bedriver verksamhet som är mervärdesskattepliktig och att X AB och 
Y AB till följd härav har utgående mervärdesskatt som utgör ingående mervärdes-
skatt hos bolaget. 
 
Vid prövningen av om X AB och Y AB bedrivit näringsverksamhet beaktar länsrät-
ten följande. 
 
Svea Hovrätt har i domen den 1 juli 2007 funnit att X AB och Y AB fungerat som 
rena fakturaskrivande bolag utan någon näringsverksamhet och att några prestationer 
motsvarande vad som upptagits i fakturorna inte har utförts av dessa bolag. Domen 
har omfattat fakturor utställda till företaget Z AB av X AB och Y AB. Faktureringen 
till Z AB och betalning av dessa fakturor har pågått under tiden april 2005 - januari 
2007. De av X AB och Y AB utställda fakturorna till J AB löper under denna tid och 
återspeglar enligt länsrättens bedömning samma mönster med kontanta uttag av X 
AB och Y AB i omedelbar anslutning till betalningen från beställaren och med an-
vändande av målvakter vid uttagen av pengarna. Det finns enligt länsrätten inget som 
tyder på att X AB och Y AB samtidigt med faktureringen till Z AB skulle ha bedrivit 
byggnadsverksamhet för J AB:s räkning. X AB och Y Ab har således inte redovisat 
några arbetsgivaravgifter som tyder på lönekostnader eller redovisat någon mervär-
desskatt. Y AB har inte varit registrerade för mervärdesskatt. Några spår hos X AB 
och Y AB av den betydande arbetsstyrka som enligt anteckningar hos bolaget skulle 
ha funnits och omsatt cirka fyra miljoner kronor finns inte. Denna verksamhet skulle 
också ha krävt en betydande arbetsledning. Enligt bolagets egna uppgifter har arbets-

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 10119-08, 
10122-08, 10124-08, 
10126-08, 10128-08 och 
26115-08. 
 
Klagande: J AB 

 
23-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s om-
prövningsbeslut 2007-12-
12. 

2009-04-22. Länsrätten avslår överklagandet. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Frågan är om arbetena - som bolaget hävdar - utförts av underentreprenörsbolagen - eller som Skatteverket gör gällande - underent-
reprenörsbolagen enbart varit fakturaskrivande bolag utan egen verksamhet. 
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ledningen legat hos bolaget genom JS och JSG.  Den sistnämnde har vittnat att han 
inte haft någon arbetsledande funktion. Länsrätten finner inte någon anledning för 
JSG att lämna oriktig uppgift i detta hänseende. Länsrättens slutsats blir att arbets-
ledningen skötts av bolaget genom dess ordinarie personal på arbetsplatsen. 
 
Enligt länsrättens bedömning skulle IN ha känt till att X AB och Y AB haft anställda. 
Hon lämnar i sitt vittnesmål endast mycket svävande uppgifter om anställd personal 
hos X AB och Y AB. Dessa uppgifter kan inte lämnas till grund för bedömningen att 
X AB och Y AB haft personal anställd. Länsrätten finner inte heller tilltro till de 
uppgifter som JS och JSG lämnat vid vittnesförhör att det varit anställda av X AB 
och Y AB, men hänsyn till de uppgifter som de lämnat vid polisförhör så sent som i 
november 2008 att de arbetat svart åt J AB. 
 
Med hänsyn till det anförda finner länsrätten inte styrkt att de arbeten som fakturera-
des bolaget utförts av personal som var anställd av X AB och Y AB eller att sist-
nämnda företag bedrivit mervärdesskattepliktig verksamhet. Till följd härav har bo-
laget inte rätt till avdrag för de kostnader och den mervärdesskatt som tagits upp i 
fakturorna. Vad bolaget anfört om att de handlat i god tro föranleder inte annan be-
dömning. SKV har således haft fog för sitt beslut vad gäller lönekostnader, arbetsgi-
varavgifter m.m. samt att påföra bolaget skattetillägg. Skäl att befria från skattetill-
lägg har inte framkommit. 
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ledningen legat hos bolaget genom JS och JSG.  Den sistnämnde har vittnat att han 
inte haft någon arbetsledande funktion. Länsrätten finner inte någon anledning för 
JSG att lämna oriktig uppgift i detta hänseende. Länsrättens slutsats blir att arbets-
ledningen skötts av bolaget genom dess ordinarie personal på arbetsplatsen. 
 
Enligt länsrättens bedömning skulle IN ha känt till att X AB och Y AB haft anställda. 
Hon lämnar i sitt vittnesmål endast mycket svävande uppgifter om anställd personal 
hos X AB och Y AB. Dessa uppgifter kan inte lämnas till grund för bedömningen att 
X AB och Y AB haft personal anställd. Länsrätten finner inte heller tilltro till de 
uppgifter som JS och JSG lämnat vid vittnesförhör att det varit anställda av X AB 
och Y AB, men hänsyn till de uppgifter som de lämnat vid polisförhör så sent som i 
november 2008 att de arbetat svart åt J AB. 
 
Med hänsyn till det anförda finner länsrätten inte styrkt att de arbeten som fakturera-
des bolaget utförts av personal som var anställd av X AB och Y AB eller att sist-
nämnda företag bedrivit mervärdesskattepliktig verksamhet. Till följd härav har bo-
laget inte rätt till avdrag för de kostnader och den mervärdesskatt som tagits upp i 
fakturorna. Vad bolaget anfört om att de handlat i god tro föranleder inte annan be-
dömning. SKV har således haft fog för sitt beslut vad gäller lönekostnader, arbetsgi-
varavgifter m.m. samt att påföra bolaget skattetillägg. Skäl att befria från skattetill-
lägg har inte framkommit. 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda av ett underentreprenörsbolag till 
Lokalvård KB varit osanna då de inte avser något utfört arbete av underentreprenörs-
bolaget. 
 
Länsrättens bedömning:  
Vid revision hos Lokalvård KB har det framkommit att bolaget under den granskade 
tiden har bokfört fakturor utställda av underentreprenörsbolaget X AB med 2 532 
349 kr. Skatteverket har bedömt att X AB inte har bedrivit någon yrkesmässig när-
ingsverksamhet gentemot Lokalvård KB. Fakturorna är enligt Skatteverket oriktiga 
och avser inte något utfört arbete av underentreprenörsbolaget. Enligt Skatteverket 
har Lokalvård KB bokfört fakturorna ifråga för att avlöna svart arbetskraft och för att 
möjliggöra för bolagets företagsledare att ta ut kontanta medel.  
 
I målen är ostridigt att de arbeten som ligger till grund för de aktuella fakturorna fak-
tiskt har blivit utförda gentemot Lokalvård KB. Frågan i målen är därmed närmast 
om arbetena har utförts av arbetskraft som underentreprenörsbolaget X AB har till-
handahållit eller av arbetskraft som Lokalvård KB är att betrakta som arbetsgivare 
för.  
 
SKV har åberopat en rad omständigheter som tyder på att de aktuella fakturorna är 
osanna. Bl.a. har åberopats att det har gjorts stora insättningar på X AB:s bankkonto 
från ett antal rörelsedrivande företag. De medel som har satts in på X AB:s bankkon-
to har i samband med betalningen förts över till konton tillhörande HB (penningkurir 
enligt SKV) och ME (f.d. företrädare för X AB). Dessa har sedan tagit ut insatta me-
del kontant. Vid ett flertal tillfällen har samma fakturanummer använts av X AB 
gentemot Lokalvård KB och gentemot personen som tar ut pengar ut bolaget. Detta 
gör det enkelt att följa penningtransaktionerna. För att undvika kontroll och som ett 
led i att hindra upptäckt av upplägget med oriktiga fakturor har en del s.k. fakturaut-
skrivande bolag satt i system att redovisa mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter med 
mindre belopp. Enligt SKV:s uppfattning är X AB ett sådant bolag som har redovisat 
låga belopp för att kunna fortsätta som fakturautskrivande bolag. Det har enligt SKV 
inte heller på annat sätt framkommit att X AB har bedrivit någon verksamhet under 
den aktuella tiden. 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 14334-07, 
14336-07, 14338-07, 
14340-07, 27865-07, 
27866-07. 
 
Klagande: Lokalvård 
KB 

 
24-LR 

Instans 

 Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s om-
prövningsbeslut 2007-03-
30. 

2009-02-25. Avslår överklagandet. Vägrat avdrag 
för ingående mervärdesskatt, påförda 
arbetsgivaravgifter och skatteavdrag, 
skattetillägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
”Frågan i målen är därmed närmast om arbetena utförts av arbetskraft som underentreprenörsbolagen har tillhandahållit eller av 
arbetskraft som bolaget är att betrakta som arbetsgivare för.” 
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Lokalvård KB har uppgett att X AB:s  innehav av F-skattsedel har kontrollerats. Från 
X AB har även erhållits dokument avseende försäkringar m.m. Däremot synes någon 
närmare kännedom saknas om bolagets företrädare eller den personal som ska ha 
utfört arbetena. Länsrätten finner att det framstår som sannolikt att de fakturor som X 
AB har ställt ut är osanna i den mening att de arbeten som anges i fakturorna inte har 
utförts av arbetskraft som har tillhandahållits av X AB. 
 
Eftersom de fakturerade tjänsterna inte har utförts av X AB föreligger inte heller nå-
got sådant förvärv för verksamheten som kan grunda rätt till avdrag för ingående 
mervärdesskatt. 
 
Länsrätten finner vidare att SKV har gjort sannolikt att de medel som har tagits ut ur 
Lokalvård KB för att betala de osanna fakturorna från X AB har använts för uttag av 
bolagets företagsledare och till att avlöna personer som Lokalvård KB är att betrakta 
som arbetsgivare för. Bolaget har därför varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter 
på utbetalade belopp som utbetalts till okänd arbetskraft. Det förhållandet att under-
entreprenörsföretaget har innehaft F-skattsedel föranleder ingen annan bedömning. 
 
Lokalvård KB har genom att yrka avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till 
de osanna fakturorna lämnat oriktiga uppgifter. Förutsättningar för påförande av 
skattetillägg föreligger därmed. Underlaget för arbetsgivaravgifter och ansvar för 
underlåtna skatteavdrag har uppskattats skönsmässigt. Förutsättningar för påförande 
av skattetillägg föreligger därför även i dessa avseenden. Något skäl för befrielse från 
skattetilläggen har inte framkommit. 
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Lokalvård KB har uppgett att X AB:s  innehav av F-skattsedel har kontrollerats. Från 
X AB har även erhållits dokument avseende försäkringar m.m. Däremot synes någon 
närmare kännedom saknas om bolagets företrädare eller den personal som ska ha 
utfört arbetena. Länsrätten finner att det framstår som sannolikt att de fakturor som X 
AB har ställt ut är osanna i den mening att de arbeten som anges i fakturorna inte har 
utförts av arbetskraft som har tillhandahållits av X AB. 
 
Eftersom de fakturerade tjänsterna inte har utförts av X AB föreligger inte heller nå-
got sådant förvärv för verksamheten som kan grunda rätt till avdrag för ingående 
mervärdesskatt. 
 
Länsrätten finner vidare att SKV har gjort sannolikt att de medel som har tagits ut ur 
Lokalvård KB för att betala de osanna fakturorna från X AB har använts för uttag av 
bolagets företagsledare och till att avlöna personer som Lokalvård KB är att betrakta 
som arbetsgivare för. Bolaget har därför varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter 
på utbetalade belopp som utbetalts till okänd arbetskraft. Det förhållandet att under-
entreprenörsföretaget har innehaft F-skattsedel föranleder ingen annan bedömning. 
 
Lokalvård KB har genom att yrka avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till 
de osanna fakturorna lämnat oriktiga uppgifter. Förutsättningar för påförande av 
skattetillägg föreligger därmed. Underlaget för arbetsgivaravgifter och ansvar för 
underlåtna skatteavdrag har uppskattats skönsmässigt. Förutsättningar för påförande 
av skattetillägg föreligger därför även i dessa avseenden. Något skäl för befrielse från 
skattetilläggen har inte framkommit. 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utfärdade av fyra underentreprenörsbolag, 
däribland X AB till bolaget är osanna i den mening att de underentreprenörer som 
ställt ut fakturorna inte utfört det arbete eller tillhandahållit bolaget den arbetskraft 
som fakturorna avser. Enligt SKV har fakturorna enbart utfärdats i syfte att avlöna 
svart arbetskraft, undgå skatt samt skapa möjlighet att erhålla avdrag för ingående 
mervärdesskatt. 
 
Länsrättens bedömning:  
Tillämpliga bestämmelser framgår av SKV:s beslut.  
 
Vid revision hos bolaget har det framkommit att bolaget under perioden 1 maj 2004 - 
den 31 december 2005 har bokfört fakturor från underentreprenörsbolagen X AB, Y 
AB, Z AB, Å AB och Ä AB. SKV har bedömt att fakturorna är osanna i den mening-
en att de underentreprenörer som ställt ut fakturorna inte utfört de arbeten eller till-
handahållit bolaget den arbetskraft som fakturorna avser. Enligt SKV har fakturorna 
enbart utfärdats i syfte att avlöna svart arbetskraft, undgå skatt samt skapa möjlighet 
att erhålla avdrag för ingående mervärdesskatt. 
 
Av SKV:s  utredning framgår att de fyra underentreprenörsbolagen har efterföljt var-
andra i tiden. Bolagen har försatts i konkurs och ingen bokföring har påträffats. Bo-
lagen har inte lämnat inkomst- och skattedeklarationer eller lämnat skattedeklaratio-
ner med beloppet 0 kr. 
 
Betydande belopp har samtidigt satts in på de aktuella bolagens plusgirokonton och 
SKV:s utredning visar på löpande stora kontantuttag. Enligt fakturorna är arbetet 
utfört enligt bl.a. överenskommelse eller pris per gång. Några skriftliga avtal har 
dock inte upprättats mellan bolaget och underentreprenörerna och tidssedlar saknas. 
 
Vittnet KK har uppgett att han under år 2004 arbetade som kontaktperson för X AB 
och att AR (företagsledare för S AB) och hennes bolag kontaktade honom vid behov 
av extrahjälp. Länsrätten finner dock mot bakgrund av vad SKV anfört gällande KK 
att hans vittnesmål starkt kan ifrågasättas och inte kan ligga till grund för länsrättens 
bedömning. Vittnesmålen lämnas därför utan avseende. Av vittnesmålen med ML 
och MT framkommer endast att bolaget haft extrapersonal. 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr. 11541--11546-
08.  
 
Klagande: S AB (bola-
get) 

 

25-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län.  
 
Överklagade SKV:s om-
prövningsbeslut 2007-12-
19. 

2009-02-06. Avslår överklagandet. Vägrat avdrag 
för ingående mervärdesskatt, påförda 
arbetsgivaravgifter och underlåtet 
skatteavdrag, skattetillägg. 
 
Målet avser efterbeskattning, ordinarie 
beskattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
”Skatteverket har bedömt att fakturorna [till underentreprenörsbolagen] är osanna i den meningen att de underentreprenörer som 
ställt ut fakturorna inte utfört det arbete eller tillhandahållit bolaget den arbetskraft som fakturorna avser.” 
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Med hänsyn till att de aktuella fakturorna inte avser obetydliga belopp är den enligt 
länsrättens mening inte troligt att arbete utförts och betalning skett utan någon skrift-
lig dokumentation kring uppdragen.  
 
Länsrätten finner vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet att det är 
mycket sannolikt att de aktuella fakturorna är osanna i den meningen att underentre-
prenörsbolagen inte utfört det arbete som fakturorna avser. Det är även mycket san-
nolikt att de uttag som möjliggjorts ur bolaget genom avdrag för de aktuella bokförda 
fakturorna och genom tillgodogörandet av den felaktigt debiterade ingående mervär-
desskatten bl.a. har använts till att betala s.k. svarta löner och till uttag för bolagets 
företrädare. 
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Med hänsyn till att de aktuella fakturorna inte avser obetydliga belopp är den enligt 
länsrättens mening inte troligt att arbete utförts och betalning skett utan någon skrift-
lig dokumentation kring uppdragen.  
 
Länsrätten finner vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet att det är 
mycket sannolikt att de aktuella fakturorna är osanna i den meningen att underentre-
prenörsbolagen inte utfört det arbete som fakturorna avser. Det är även mycket san-
nolikt att de uttag som möjliggjorts ur bolaget genom avdrag för de aktuella bokförda 
fakturorna och genom tillgodogörandet av den felaktigt debiterade ingående mervär-
desskatten bl.a. har använts till att betala s.k. svarta löner och till uttag för bolagets 
företrädare. 
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Bakgrund: V AB bedriver installation och service av vitvaror och köksinredning. 
SKV har funnit att fakturor utfärdade av underentreprenörsbolagen X AB och Y AB 
är osanna. 
 
Länsrättens bedömning: 
I de fall då skatteförfattningarna inte ger svar på frågan hur ansvaret i bevishänseen-
de skall fördelas, har praxis slagit fast att utgångspunkten är att den som har lättast 
att förebringa bevisning också ska göra det. Fördelningsregeln innebär att det all-
männa bär risken i fråga om fakta som är relevant för intäktssidan medan den skatt-
skyldige bär risken ifråga om fakta som är relevant på avdragssidan. Med andra ord 
är det normalt SKV som har bevisbördan för att den skattskyldige haft skattepliktiga 
intäkter och den skattskyldige som har bevisbördan för att han eller hon haft av-
dragsgilla kostnader. Bevisningen i den normala taxeringsprocessen är enligt praxis 
att förekomsten av en omständighet ska vara sannolik. I mål om eftertaxering och 
skattetillägg är det däremot alltid SKV som har bevisbördan. I dessa mål är också 
kravet på bevisningen högre (se t.ex. RÅ 2000 not 132).  
 
I förevarande mål har SKV gjort gällande att fakturorna från X AB och Y AB är 
osanna. Bevisbördan ligger i en sådan situation på SKV som har att göra sannolikt att 
de i målen aktuella fakturorna inte motsvaras av utfört arbete från X AB:s och Y 
AB:s sida.  
 
Frågan i målet är om fakturorna från de uppgivna underentreprenörerna som har bok-
förts i bolaget motsvaras av faktiskt utfört arbete av underentreprenörerna eller om 
fakturorna är osanna och att bolaget köpt osanna fakturor i syfte att frigöra obeskat-
tade medel för att delvis kunna betala svarta löner och dölja uttag av likvida medel ur 
bolaget. 
 
För att SKV ska kunna fullgöra sin bevisbörda krävs att verket lyckas göra sannolikt 
att det arbete som fakturorna från angivna underentreprenörer, och vilka otvistigt har 
utförts, inte utförts av personal tillhörande underentreprenörerna utan av personal för 
vilken bolaget har haft arbetsgivaransvar (jfr Kammarrätten i Stockholms dom den 
29 april 2008, mål nr 2531-06 m.fl.) 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 10287-07, 
10291-07, 10293-07, 
10294-07. 
Klagande: V AB 
 

26-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms  
län. 
 
Överklagat SKV:s beslut 
2007-03-15 

2009-01-14 Avslår överklagandet. Nekat avdrag 
för ingående mervärdesskatt, påförda 
arbetsgivaravgifter. 
 
Målet avser ordinarie beskattning.  

Bevistema: 
Frågan i målet är om fakturorna från de uppgivna underentreprenörsbolagen som har bokförts i bolaget motsvaras av faktiskt utfört 
arbete av underentreprenörsbolagen eller om fakturorna är osanna och att bolaget köpt osanna fakturor i syfte att frigöra obeskattade 
medel för att delvis kunna betala svarta löner och dölja uttag av likvida medel ur bolaget. 
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SKV har som grund för att fakturorna är osanna åberopat bl.a. följande omständighe-
ter. 
 

Inte några skattedeklarationer avseende utbetalda löner har lämnats för de perioder 
då fakturorna lämnats ut.  Arbetskraftsbehovet kan, under förutsättning att betalning-
arna till X AB avsett ersättning för utfört arbete till i genomsnitt ca. 108 anställda per 
månad, vilket borde kräva en omfattande administration för att kunna bedrivas. En 
sån stor arbetsstyrka som 108 personer är inte, enligt SKV:s uppfattning, möjligt att 
driva utan en omfattande löneredovisning och personaladministration. Några spår av 
verksamhet har inte påträffats i X AB. 

X AB 

 
När medel har betalats till X AB:s konto har i stort sett hela beloppet i nära anslut-
ning överförts i form av gireringar till X-Change. Från X-Change konto har sedan 
kontanta medel tagits ut i huvudsak av CR, som varit X AB:s kontaktman gentemot 
V AB. X AB:s omfattande likvidhantering talar för att någon normal verksamhet inte 
bedrivits, än mindre att bolagen skulle ha utfört de tjänster som fakturerats V AB. 
Plusgirokontot har avslutats av Plusgirot den 15 februari 2006 sannolikt med anled-
ning av uteblivit svar från bolaget i samband med misstänkt penningtvätt. 
 
Vid kontakt med X AB:s konkursförvaltare, har det framkommit att denne inte lyck-
ats komma i kontakt med företrädarna för X AB och inte heller fått ta del av någon 
bokföring. 
 

För ingen av perioderna augusti 2005- maj 2006 har Y AB i skattedeklarationerna 
redovisat några löner trots att fakturorna till bolaget avser utfört arbete. Y AB har 
dessutom ingen känd verksamhetslokal på den adress som uppgivits som bolagets 
adress på deras fakturor. Angivna telefonnummer på fakturorna är ett vakant telefon-
nummer hos landstinget respektive mobilnummer till en före detta suppleant i bola-
gets styrelse. Denne säger sig inte känna till mycket om bolaget. På Y AB:s konto 
finns inte särskilt många transaktioner som skulle utgöra normala rörelsekostnader i 
förhållande till den omfattande verksamhet som enligt kontoutdragen och fakture-
ringen ska ha ägt rum. Ett flertal uttag från bolagets bankkonto har gjorts i nära an-
slutning av insättningar som gjorts av t.ex. V AB. Y AB:s likvidhantering talar för att 
någon normal verksamhet inte bedrivits. 

Y AB 

 
Vid en uppskattad arbetskraftsberäkning utifrån de betalningar som flutit in ska Y 
AB ha bedrivit verksamhet med i genomsnitt 19 heltidsanställda vilket borde kräva 
en omfattande administration. Bedriver man en sådan verksamhet, oavsett om den är 
svart eller vit, borde man på något sätt lämna spår efter. T.ex. borde vid något tillfälle 
uttag från bolagets konton visa på att man haft rörelsekostnad. Några sådana spår har 
inte SKV påträffat i Y AB. 
 
Skatteverket har till följd av detta vägrat bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt 
på fakturorna samt påfört bolaget ytterligare arbetsgivaravgifter. Annat har inte 
framkommit än att bolagets bokföring i sig uppfyller bokföringslagens krav. 
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SKV har som grund för att fakturorna är osanna åberopat bl.a. följande omständighe-
ter. 
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X AB 
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uttag från bolagets konton visa på att man haft rörelsekostnad. Några sådana spår har 
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Skatteverket har till följd av detta vägrat bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt 
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Länsrätten anser att underentreprenörerna följer ett typiskt mönster för företag som 
har som upplägg att ställa ut osanna fakturor. Det har framkommit omständigheter 
och förhållanden som visar att de uppgivna underentreprenörerna inte har varit några 
seriösa aktörer. Länsrätten finner med hänsyn till det anförda samt på de av SKV i 
övrigt anförda skälen sammantaget mycket sannolikt att de aktuella underentreprenö-
rerna inte utfört något faktiskt arbete åt bolaget och att de aktuella fakturorna således 
är osanna. Det är vidare sannolikt att fakturorna upprättats i syfte att undgå skyldig-
heten att betala skatt och avgifter för arbetskraft som i själva verket har arbetat åt 
bolaget samt för att dölja uttag av likvida medel ur bolaget av dess företrädare.  
 
Mot bakgrund av detta har bolaget inte rätt till avdrag för de uppgivna underentre-
prenörskostnaderna avseende fakturorna från X AB och Y AB. Länsrätten finner det 
mycket sannolikt att de medel som frigjorts genom de osanna fakturorna delvis har 
använts till att betala s.k. "svarta löner" till egna anställda och delvis har gått till bo-
lagets företrädare, vilket medför skyldighet att betala arbetsgivaravgifter. Länsrätten 
finner inte skäl att frångå Skatteverkets uppskattning av ytterligare antal arbetstim-
mar eller beräkningen av underlaget för arbetsgivaravgifter.  
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda av underentreprenörsföretag varit 
oriktiga i syfte att dölja uttag av likvida medel ur Städ AB för att betala svart arbets-
kraft samt för att tillgodogöra sig ingående mervärdesskatt.  
 
Länsrättens bedömning: 
 SKV har gjort gällande att Städ AB vid taxeringen gjort avdrag med oriktiga faktu-
ror från X AB och Y AB, i syfte att dölja uttag av likvida medel ur bolaget, för att 
betala svart arbetskraft samt för att tillgodogöra sig ingående mervärdesskatt. I ett 
mål som det föreliggande är det den skattskyldige som ska visa eller göra sannolikt 
att han haft de kostnader för vilka han yrkat avdrag. Det arbete som fakturorna från 
underentreprenörerna avser har otvistigt utförts och för avdragsrätt för bolaget krävs 
att bolaget åtminstone gör sannolikt att bolaget inte har något arbetsgivaransvar för 
den personal eller underentreprenörer som utfört arbetet enligt fakturorna utan att 
detta ansvar tillkommer underentreprenörerna.  
 
Utredningen i målen, bl.a. vittnesförhören och förhören med EM (VD för Städ AB) 
och NN (driftledare för Städ AB) visar att ett affärsmässigt förhållande förelegat 
mellan Städ AB och underentreprenörsbolagen samt att Städ AB inte betalat ut svarta 
löner till sina anställda eller att bolaget eller dess företrädare skulle ha erhållit återbe-
talning av pengar från underentreprenörerna. Vad SKV anfört föranleder inte annan 
bedömning. Inget är således visat annat än att de arbeten som ostridigt utförts, utförts 
av anställda i underentreprenörsbolagen och att det ena av underentreprenörsbolagen 
uppenbarligen betalat större delen av lönerna till sina anställda genom svarta löner. 
Ansvaret härför åvilar dock företrädarna för underentreprenörsbolagen och inte Städ 
AB. Bolaget har därför rätt att göra avdrag för kostnaderna för arbetena enligt faktu-
rorna och att göra avdrag för ingående mervärdesskatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr. 21393-06. 
2174-06, 21746-06, 
8718-08. 
 
Klagande  Städ AB 
 

27-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s om-
prövningsbeslut 2006-04-
24 

2008-12-30 Bifaller överklagandet. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Skatteverket har gjort gällande att bolaget vid taxeringen gjort avdrag med oriktiga fakturor från underentreprenörsbolag i syfte att 
dölja uttag av likvida medel ur bolaget för att betala svart arbetskraft samt för att tillgodogöra sig ingående mervärdesskatt. 
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talning av pengar från underentreprenörerna. Vad SKV anfört föranleder inte annan 
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Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr. 21393-06. 
2174-06, 21746-06, 
8718-08. 
 
Klagande  Städ AB 
 

27-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s om-
prövningsbeslut 2006-04-
24 

2008-12-30 Bifaller överklagandet. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
Skatteverket har gjort gällande att bolaget vid taxeringen gjort avdrag med oriktiga fakturor från underentreprenörsbolag i syfte att 
dölja uttag av likvida medel ur bolaget för att betala svart arbetskraft samt för att tillgodogöra sig ingående mervärdesskatt. 
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Bakgrund: SKV har funnit att M AB:s plastchef JG sålt skrot som tillhört bolaget 
och tillgodogjort sig intäkten. Intäkten har sedan återbetalats till bolaget. SKV anser 
att intäkterna från skrotförsäljningen utgör en skattepliktig förmån på grund av tjänst 
som ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. SKV har vidare funnit att fakturor 
från fyra underentreprenörsbolag är osanna. 
 
Länsrättens bedömning:   
Frågorna i målet är dels om intäkterna från skrotförsäljningen utgör en sådan förmån 
som ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter för bolaget, dels om fakturorna från 
de tre underentreprenörsbolagen är osanna i den meningen att de inte motsvaras av 
arbete utfört av underentreprenörsbolagens, vita eller svarta, arbetskraft.  
 

Det är ostridigt att M AB:s platschef JG sålt skrot som tillhör bolaget och till-
godogjort sig intäkten samt därefter återbetalat beloppet till bolaget. M AB har anfört 
att platschefen stulit skrotet, att bolaget inte var medvetet om stölden och att det är 
fråga om sådan brottslig verksamhet som inte är beskattningsbar. 

Intäkterna från skrotförsäljningen:  

 
Av utredningen framgår att M AB sålt skrott vid flera tillfällen. Likviden har betalats 
ut till bolaget via check. Bolagets styrelseledamot SH har därefter betalat in huvud-
delen av beloppet på JG:s privata bankkonto. JG har därefter vid flera tillfällen sålt 
skrott. Likviderna har betalats ut till JG kontant eller via check. 
 
Länsrätten finner att oavsett om M AB känt till att JG sålt skrotet ingår hanteringen 
av skrot som ett led i JG:s arbetsuppgifter som platschef hos M AB. Eftersom JG har 
kommit i besittning av det försålda skrotet och tillgodogjort sig försäljningsintäkter-
na till följd av sin anställning finner länsrätten att intäkterna utgör en sådan skatte-
pliktig förmån på grund av tjänst på vilka arbetsgivaravgifter ska utgå. 
 

En förutsättning för att konstatera att det är fråga om osanna fakturor är att SKV kan 
visa att det arbete som fakturorna avses, och som ostridigt utförts, inte har utförts av 
personal som tillhör underentreprenörerna, utan av personal för vilken M AB har 
arbetsgivaransvaret. Det är således SKV som har bevisbördan för att fakturorna är 
osanna, och i ordinarie omprövning som denna uppgås beviskravet till att SKV ska 
göra detta sannolikt.  

Fakturorna från underentreprenörerna:  

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 11312-07, 
11314-07, 11316-07. 
 
Klagande: M AB 
 

28-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s om-
prövningsbeslut 2007-02-
28. 

2008-12-19. Avslår överklagandet. Vägrat avdrag 
för ingående mervärdesskatt, påförda 
arbetsgivaravgifter och underlåtna 
skatteavdrag, ändrad inkomsttaxering, 
skattetillägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
”Frågorna i målet är …” ”… om fakturorna från de tre underentreprenörsbolagen är osanna i den meningen att de inte motsvaras av 
arbete utfört av underentreprenörsbolagens, vita eller svarta, arbetskraft.”  
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SKV har bl.a. anfört att GL och FL (sitter med i styrelsen för underentreprenörsbola-
get X AB) i samband med konkursbouppteckningen för X AB har uppgivit att X AB 
inte bedrivit någon verksamhet och att GL har uppgivit att X AB använts för att ställa 
ut s.k. luftfakturor. Skatteverket har vidare anfört att förhållandena varit desamma 
även tiden före det att bröderna satt i styrelsen för X AB. 
 
SKV har vidare, avseende fakturor från två av underentreprenörsbolagen som påträf-
fats i andra bolag under den i målen aktuella tiden, anfört att vid en jämförelse mel-
lan fakturorna till M AB och fakturorna till de andra bolagen visar sig att fakturorna 
har olika konstruktioner på nummerserierna och, såvitt avser fakturorna från Y AB 
(ett av underentreprenörsbolagen), bristande kronologi avseende datum och löp-
nummer.  
 
Länsrätten finner att ovanstående uppgifter i sig är omständigheter som talar för att 
det inte förekommit någon faktiskt verksamhet hos underentreprenörerna.  
 
SKV har vidare anfört att bolagets platschef JG haft en tät telefonkontakt med JN 
(arbetsledare för två av underentreprenörsbolagen [till viss del oklart]) istället för de 
uppgivna företrädarna från respektive fakturabolag och att samtalen mellan JG och 
JN tidsmässigt sammanfaller med de perioder då fakturor dragits av från tre av un-
derentreprenörsbolagen. SKV har anfört att det framstår som sannolik att det är JN 
som på JG:s uppdrag ordnat fram och administrerat den svarta arbetskraften för M 
AB:s räkning. M AB har anfört att det inte är konstigt att JG ringt JN eftersom denne 
har kontakter i branschen och är en välkänd arbetsledare. Länsrätten finner det dock 
anmärkningsvärt att JG ringt JN just under de perioder de tre underentreprenörerna 
fakturerat bolaget.  
 
Vidare har M AB vid ett inledande möte med SKV inte kunnat svara på vem JN är. 
Bolaget har senare uppgivit att JN figurerat i bolagen Y AB och X AB, vilket tidiga-
re varit okänt för bolaget då kontakten skötts av JG. M AB har uppgivit att bolaget 
aldrig förnekat att JN varit med i arbetslaget hos underleverantörerna, och har under 
den muntliga förhandlingen uppgivit att JN varit arbetsledare hos både Y AB och X 
AB.  
 
Länsrätten noterar följande. SKV har frågat vem som varit M AB:s kontaktman från 
underentreprenörsbolagen. I de svar som M AB lämnat har bolaget angivit att KW 
var kontaktman hos Y AB och att hans funktion var arbetsledare, att JH var kontakt-
man hos X AB och att han var ägare till bolaget, samt att LE var kontaktman hos Z 
AB och att han var styrelseledamot i bolaget.  Bolaget har således vid denna förfrå-
gan inte nämnt JN som kontaktperson hos något av underentreprenörsbolagen och 
vidare angivit att KW, och inte JN var arbetsledare hos Z AB. Bolaget har således 
ändrat sina uppgifter om vilka som är kontaktpersoner. Länsrätten finner det an-
märkningsvärt att bolaget först under den muntliga förhandlingen i länsrätten påstår 
att JN varit arbetsledare i Z AB och X AB. Om så vore fallet framstår det som obe-
gripligt att bolaget inte tidigare uppgivit hans namn. Uppgifterna om att JN varit ar-
betsledare framstår mot denna bakgrund som en efterhandskonstruktion. M AB:s 
påstående om att JN skulle vara knuten till underentreprenörsbolagen stöds inte hel-
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ler av några yttre omständigheter. JN anges exempelvis inte som referensperson på 
någon av fakturorna från underentreprenörerna och han har inte heller fått lön från 
någon av underentreprenörerna.  
 
Av SKV:s beslut framgår vidare att M AB:s platschef inte ringt några samtal till KW 
på Z AB:s eller JH på X AB. SKV har konstaterat att han däremot ringt 120 samtal 
till J.N. SKV har anfört att telefontrafiken har skett under den tidsperiod då de tre 
underentreprenörerna påstås ha anlitats av M AB.  
 
SKV har vidare anfört att enligt en jämförelse med JG:s telefontrafik med två andra 
företag, som enligt SKV bedrivit normal skattepliktig verksamhet, har JG ringt dessa 
49 respektive 25 gånger. Det har således förekommit en omfattande telefontrafik 
mellan JG och andra underentreprenörer. 
 
Även detta förstärker enligt länsrättens mening bilden av att de i målen aktuella un-
derentreprenörerna inte har utfört något arbete för M AB:s räkning och att det är JN 
som har försett bolaget med svart arbetskraft.  
 
Av SKV:s beslut framgår även att JG ringt nio samtal till LE på Z AB . Samtliga 
samtal till LE sammanfaller med den period då M AB betalar fakturan till Z AB:s 
konto och då pengar motsvarande minst samma belopp förs över från kontot till per-
sonliga bankkonton tillhörande bl.a. LE för att därefter omvandlas till kontanter. 
Några motsvarande samtal har inte registrerats mellan JG och LE under arbetets 
gång. 
 
Även den omständigheten att det inte förekommit någon telefontrafik under pågåen-
de arbete, utan först sedan arbetet avslutats, är anmärkningsvärt och talar för att Z 
AB inte utfört faktiskt arbete för M AB:s räkning. 
 
Länsrätten finner att det ovanstående är tillräckligt för att SKV ska anses ha gjort 
sannolikt att de i målen aktuella underentreprenörsbolagen inte utfört något arbete åt 
M AB, att JN har varit den som tillställt bolaget den oredovisade arbetskraften och 
att JN inte kan knytas till något av underentreprenörsbolagen på ett sådant sätt att han 
kan anses ha företrätt dessa. SKV har därmed gjort sannolikt att de fakturor som un-
derentreprenörerna ställt ut till bolaget är osanna och att M AB med stöd av dessa 
fakturor betalat ut svarta löner till personer som kan hänföras till bolaget. 
 

Länsrätten finner att det som framkommit i målet är tillräckligt för att Skatteverket 
ska anses ha styrkt att bolaget lämnat oriktig uppgift genom att kostnadsföra faktu-
rorna som underentreprenörskostnader, att göra avdrag för ingående mervärdesskatt, 
att inte redovisa lönekostnader samt att underlåta att göra avdrag för preliminär skatt. 
Fråga har varit om betydande belopp. Grund för påförande av skattetillägg har såle-
des förelegat. Några skäl för att bolaget ska befrias från skattetillägg har inte fram-
kommit. Det har inte framkommit skäl att beräkna underlaget för skattetillägg till 
andra belopp än de Skatteverket kommit fram till. 

Skattetillägg: 
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Mot bakgrund av att M AB gjort erforderliga kontroller av underentreprenörerna 
finner jag att SKV inte gjort sannolikt att fakturorna från underentreprenörerna är 
osanna. 

En skiljaktig i Länsrätten:  
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Mot bakgrund av att M AB gjort erforderliga kontroller av underentreprenörerna 
finner jag att SKV inte gjort sannolikt att fakturorna från underentreprenörerna är 
osanna. 

En skiljaktig i Länsrätten:  
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utfärdade av underentreprenörsbolag till 
Bygg är osanna. 
 
Länsrättens bedömning:  

Vid taxeringen utgår man i princip från att den på heder och samvete undertecknade 
självdeklarationen är riktig, Finns det anledning att ifrågasätta uppgifterna i deklara-
tionen är bevisbördan fördelad så att det allmänna svarar för intäktsposterna och den 
skattskyldige för avdragsyrkandena. Utgångspunkten är att den som har lättaste att 
prestera bevisning också ska ta på sig det ansvaret. Beviskravet i den ordinarie taxe-
ringsprocessen är enligt praxis att förekomsten av en omständighet ska vara sannolik. 
I mål om eftertaxering och skattetillägg är det SKV som har bevisbördan. Beviskra-
vet är högre vid eftertaxering/skattetillägg och kan sättas vid ”mycket sannolikt”. 

Bevisbörda och beviskrav:  

 
Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige får inte meddelas 
senare än under andra året efter utgången av det kalenderår under vilket beskatt-
ningsåret har gått ut såvida det inte är fråga om efterbeskattning. Det överklagade 
beslutet meddelades 2006-12-21 och avser redovisningsperioderna under beskatt-
ningsåren 2005 och 2005. Det är således fråga om ordinarie process. 
 
Inkomst av näringsverksamhet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Om 
bokföringen uppfyller bokföringslagens krav har den normalt ett stort bevisvärde.  
 
SKV gör gällande att fakturorna från 6 underentreprenörer är osanna. SKV har med 
hänsyn härtill vägrat bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt på fakturorna, sänkt 
bolagets inkomst av näringsverksamhet, påfört ytterligare arbetsgivaravgifter, gjort 
bolaget ansvarigt för underlåtna skatteavdrag och påfört skattetillägg. 
 
Det har inte kommit fram annat än att bolagets bokföring uppfyller bokföringslagens 
krav. Bevisbördan ligger därför på SKV, som har att göra sannolikt att de aktuella 
fakturorna inte motsvaras av utfört arbete från underentreprenörernas sida. 
 

Länsrätten kan inledningsvis konstatera att det inte i något fall finns skriftlig doku-
mentation som visar att det funnits ett avtalsförhållande mellan bolaget och respekti-
ve underentreprenör. Det saknas skriftliga anbud och avtal, tidssedlar samt känne-

Fakturorna: 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

 Mål nr 13256-07, 
13258-07, 13261-07, 
13266-07, 13277-07, 
13279-07, 13289-07, 
13294-07. 
Klagande: Bygg AB 
(Bygg eller bolaget) 
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Instans 

 Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s beslut 
2006-12-21. 

2008-09-25 Avslår överklagandet. Vägrat avdrag 
för ingående mervärdesskatt, påförda 
arbetsgivaravgifter och obetalda skat-
teavdrag, skattetillägg. 
 
Målet avser ordinarie beskattning, 
skattetillägg.  

Bevistema: 
”Bevisbördan ligger därför på Skatteverket, som har att göra sannolikt att de aktuella fakturorna inte motsvaras av utfört arbete från 
underentreprenörernas sida.” 
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dom om vilka som utfört arbetena. Det finns ingen handling som visar att underent-
reprenörerna tecknat egen försäkring för sin personal. Bygg uppger att en sådan har 
visats upp när avtalet upprättades (muntligen).  
 
Det framgår vidare att flertalet av de fakturautställande bolagen inte har redovisat 
löner, alternativt obetydliga löner, i skattedeklarationerna och de har inte heller läm-
nat kontrolluppgifter på anställda. Redovisad utgående och ingående mervärdesskatt 
är i samtliga fall mycket blygsam. SKV har i ett par fall satt ned ingående mervär-
desskatt till 0 kr med motiveringen att bolagen ifråga inte haft någon mervärdesskat-
tepliktig omsättning. De belopp som satts in på de fakturautställande bolagens bank- 
och/eller plusgirokonton har tagits ut i mindre poster i nära anslutning till insättning-
arna. I ett fall har pengarna först förts över till växlingskontor. Insättningarna stäm-
mer inte överens med vad som redovisats i skattedeklarationerna. Vid kontroll av 
några av underentreprenörsbolagens plusgiro/bankkonton har det kommit fram att 
inga betalningar avsett material eller verktyg. I ett par fall saknas verksamhetslokal. 
Konkursförvaltaren har inte fått tag i bokföringsmaterial och det har varit svårt att få 
kontakt med företrädare för de aktuella bolagen. De aktuella underentreprenörerna 
följer ett mönster som är typiskt för företag som ställer ut osanna fakturor. Kontant-
uttag har skett i nära anslutning till insättningarna och det finns inte några tecken på 
att verksamhet har bedrivits.  
 
Länsrättens bedömning är att fakturorna är osanna i den meningen att de inte motsva-
ras av arbete som utförts av underentreprenörer.  Det framstår som sannolikt att de 
medel som frigjorts genom avdrag för fakturor och genom felaktigt debiterad ingå-
ende mervärdesskatt använts till ”svarta löner” och för uttag till företrädaren.  
 
Bolaget har invänt att de anlitade företagen haft F-skattsedel, varit registrerade som 
arbetsgivare och till mervärdesskatt. Flertalet av dem har dessutom redovisat 
moms/och eller arbetsgivaravgifter.  Allmänt gäller att beskattning ska ske på grund-
val av rättshandlingars verkliga innebör oavsett den beteckning avtalen åsatts. En 
sådan bedömning kan avse inte bara en enstaka rättshandling utan också den sam-
mantagna innebörden av flera rättshandlingar. I detta ligger också att s.k. skenavtal 
inte ska läggas till grund för beslut om skatter och avgifter. Att företag innehar F-
skatt och är registrerade till mervärdesskatt och som arbetsgivare torde vara en förut-
sättning för ett upplägg med osanna fakturor. När det kan konstateras att fråga är om 
osanna fakturor kan man således inte freda sig från ansvar genom att kontrollera fö-
retagens F-skatt. 
 
Bolaget har således bokfört osanna fakturor och har därför inte rätt till avdrag för den 
mervärdesskatt som debiterats på fakturorna. 
 
Länsrätten har funnit att bolaget betalat ut "svarta löner" till egna anställda och till 
företagsledaren. Det finns därför skäl att påföra bolaget ytterligare arbetsgivaravgif-
ter samt ålägga betalningsansvar för underlåtna skatteavdrag för anställda. Länsrätten 
finner inte skäl att ändra SKV:s beslut i dessa delar. 
 
Skatteavdraget har beräknats efter skön. Det finns därför grund att påföra skattetill-
lägg med stöd av bestämmelserna i 15 kap. 2 § skattebetalningslagen. I övrig finner 
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SKV att de omständigheter som redovisats ovan är tillräckliga för att SKV ska anses 
ha styrkt att bolaget har lämnat oriktig uppgift i skattedeklarationerna. Det finns där-
för grund att ta ut skattetillägg. Det har inte kommit fram något som visar att felak-
tigheten anses ursäktliga eller att det annars kan anses oskäligt att ta ut skattetilläg-
gen. 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utfärdade av underentreprenörsbolag till D 
AB är osanna.  
 
Länsrättens bedömning:  
Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. Bolaget har under den tid som grans-
kats av SKV (januari 2003-december 2005) bland andra anlitat X AB och Y AB, 
vilka har fakturerat bolaget. Betalningen för dessa fakturor har enligt anvisning gjorts 
till Z AB och Å AB.  
 
Vidare framgår att personer som hos kund uppgivit att de arbetat hos Y AB vid 
granskning av kontrolluppgifter visat sig inte ha erhållit någon lön från Y AB. Vid 
granskning av samtliga lämnade kontrolluppgifter för arton personer avseende X AB 
och Y AB framkom att endast två personer tjänat strax över 100 000 kr exkluderat 
kontrolluppgifter från X AB och Y AB samt att det stora flertalet inte haft någon 
inkomst från bygg- eller städbranschen. Istället har flertalet haft ersättning från För-
säkringskassan eller från a-kassa. 
 
Företrädarna för D AB har uppgivit att de inte haft någon kännedom om de anställda 
hos underentreprenörerna som arbetat för D AB i olika projekt. Det antecknas att 
underentreprenörerna fakturerat bolaget med belopp som motsvarar en betydande del 
av bolagets totala omsättning under den granskade perioden.  
 
X AB har löpande ställt ut fakturor under tiden april 2003 t.o.m. februari 2004 till 
bolaget.  X AB:s F-skattsedel har återkallats från den 5 december 2003 på grund av 
skulder hos Kronofogdemyndigheten och att inkomstdeklaration inte lämnats. I fak-
turor som utställts till D AB i tid efter detta har X AB uppgivit sig ha F-skattsedel. På 
de aktuella fakturorna är utförda arbeten knapphändigt angivna samtidigt som belop-
pen är satta till klumpsummor vilka ofta är på jämna belopp. På fakturorna har angi-
vits att betalning endast kan ske till Z AB. Samtidigt framgår att X AB inte fått några 
pengar av de pengar som D AB betalat återbetalda till sig. De pengar som betalats till 
Z AB:s konto har huvudsakligen tagits ut via utbetalningskort eller har förts över till 
Å AB. De utbetalningskort som kontrollerats har adresserats till ML:s (företrädare 
för X AB) boxadress och har sedan kvitterats ut av honom. Utbetalningskorten har i 
belopp varit på cirka 20 000 kr vardera och uttagen har gjorts i nära anslutning till 
gjorda insättningar. X AB försattes i konkurs den 4 mars 2004 och konkursen avslu-
tade 11 mars 2005. Av förvaltarberättelsen framgår att någon bokföring inte har 
överlämnats till konkursförvaltaren. Av konkursbouppteckningen framgår att det är 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 10654-07, 
10656-07, 10658-07, 
10660-07, 10661-07, 
10662-07, 10663-07, 
10664-07, 10665-07 
 
Klagande: D AB 
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Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV: beslut 
2006-12-21. 

2008-06-12 Avslår överklagandet. Vägrat avdrag 
för ingående mervärdesskatt, påförda 
arbetsgivaravgifter och obetalda skat-
teavdrag, skattetillägg. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
Framgår inte. 
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pengar av de pengar som D AB betalat återbetalda till sig. De pengar som betalats till 
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Å AB. De utbetalningskort som kontrollerats har adresserats till ML:s (företrädare 
för X AB) boxadress och har sedan kvitterats ut av honom. Utbetalningskorten har i 
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Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 
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10660-07, 10661-07, 
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Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV: beslut 
2006-12-21. 

2008-06-12 Avslår överklagandet. Vägrat avdrag 
för ingående mervärdesskatt, påförda 
arbetsgivaravgifter och obetalda skat-
teavdrag, skattetillägg. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, skattetillägg.  

Bevistema: 
Framgår inte. 
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oklart vem som har varit ägare till X AB samt att några leverantörsskulder eller krav 
på lön från anställda inte funnits. X AB har under 2003 och 2004 fakturerat enbart 
till bolaget 2 221 287 kronor respektive 254 452 kronor. Under samma år uppgår de 
totala lönekostnaderna hos X AB enligt inlämnade kontrolluppgifter till 606 912 kro-
nor respektive 56 400 kronor. 
 
Y AB har löpande ställt ut fakturor under tiden mars 2005 t.o.m. december 2005 till 
bolaget. Y AB:s F-skattsedel har återkallats från den 27 september 2005 på grund av 
att inkomstdeklaration inte lämnats. I fakturor som utställts till D AB i tid efter detta 
har Y AB uppgivit sig ha F-skattsedel. På de aktuella fakturorna är utförda arbeten 
knapphändigt angivna samtidigt som beloppen är satta till klumpsummor vilka ofta 
är på jämna belopp. På fakturorna har angivits att betalning endast kan ske till Z AB. 
Samtidigt framgår att X AB inte fått några pengar av de pengar som D AB betalat 
återbetalda till sig. De pengar som betalats till X AB:s konto har huvudsakligen tagits 
ut via utbetalningskort eller har förts över till Y AB. De utbetalningskort som kon-
trollerats av SKV har adresserats till JH (företrädare för Y AB) och AH:s (penning-
hämtare?) boxadress och har sedan kvitterats ut av dessa.  Utbetalningskorten har i 
belopp varit på cirka 20 000 kronor vardera och uttagen har gjorts i nära anslutning 
till gjorde insättningar. Beslut om likvidation av Portum fattades den 11 april 2006 
och konkursen inledes den 22 maj 2006. Enligt konkursförvaltaren finns ingen bok-
föring och vid edgångssammanträdet fanns ingen från Y AB närvarande. Konkurs-
förvaltaren har vidare uppgivit att det inte heller funnits några löneanspråk från an-
ställda.  
 
Länsrätten konstaterar att en lång rad omständigheter, som framgår av SKV:s beslut, 
pekar på att underentreprenörerna inte utfört tjänster i enlighet med utställda faktu-
ror. Till detta kommer att D AB för sin del redovisat löner med iögonfallande låga 
belopp. Mot bakgrund av detta finner länsrätten att fakturorna får bedömas ha haft 
till enda syfte att möjliggöra oredovisade löneutbetalningar till personal som är att 
hänföra till bolaget och inte till underentreprenörerna. Det ankommer på bolaget att 
redovisa arbetsgivaravgifter och källskatt för lönekostnaderna. Rätt till avdrag för 
ingående mervärdesskatt föreligger inte.  
 
Grund för beskattning och efterbeskattning i enlighet med SKV:s beslut har därmed 
förelegat. Något skäl att ändra beslut i sak har inte framkommit.  
 
Att bolaget lämnat oriktiga uppgifter utgör vidare grund för skattetillägg. Skäl att 
efterge påförda skattetillägg föreligger inte. 
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Bakgrund: SKV har funnit att fakturor utställda av X AB till R AB är osanna.  
 
Länsrättens bedömning:  
I mål om eftertaxering och efterbeskattning har SKV bevisbördan för att förutsätt-
ningar finns för att meddela ett sådant beslut.  
 
TB (delägare och företrädare i R AB) och SP (delägare och företrädare i R AB) har 
uppgivit att bolaget under ca tio år anlitat X AB för att vid arbetstoppar få tillgång till 
extra arbetskraft men att fråga inte varit om anställning. Bolaget har åberopat att X 
AB innehaft F-skattsedel som bevis på att X AB ur R AB:s synpunkt skött sina åta-
ganden mot det allmänna. Det är ostridigt att SA och andra personer upptagna på 
tidslistor till aktuella fakturor arbetat åt bolaget. Frågan i målet är hos vem de varit 
anställda. Ingen av de personer som hörts som vittne i målet har uppgivit att perso-
nerna ifråga varit anställda hos bolaget. Länsrätten finner med hänsyn till det anförda 
och övriga omständigheter att SKV inte visat att personerna enligt tidslistorna varit 
anställda hos bolaget. Det är inte heller visat att SA bedrivit någon näringsverksam-
het som skulle medföra att personerna ifråga varit anställda hos honom. Han har så-
ledes inte haft registrerad firma, F-skattsedel, inte varit registrerad till mervärdesskatt 
m.m. Utredningen visa inget annat än att X AB mot fast pris åtagit sig att tillhanda-
hålla och även tillhandahållit extra arbetskraft åt bolaget för de personer som är upp-
tagna på tidslistorna. Dessa personer har mottagit lön från X AB och har enligt läns-
rättens bedömning varit anställda hos X AB. Med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning har X AB bedrivit näringsverksamhet. 
 
Det förhållandet att X AB inte haft någon ordnad bokföring, inte deklarerat sina in-
komster och inte redovisat mervärdesskatt föranleder inte annan bedömning. Det är 
inte heller visat eller ens gjorts sannolikt att bolaget/TP eller SP skulle ha till-
godogjort sig några s.k. svarta pengar från X AB vid betalningen av fakturorna eller 
på något annat sätt.  
 
Sammanfattningsvis finner länsrätten med hänsyn till de krav på bevisning i mål om 
eftertaxering och efterbeskattning att SKV inte har visat att de aktuella fakturorna 
varit falska. Det finns inte heller grund för att bedöma att fakturorna varit falska vid 
den ordinarie taxeringen. 
 
 

Klagande/ ref.nr. Datum för beslut Utgång 

Mål nr 10804-06, 
10806-06, 10807-06, 
10809-06, 10810-06, 
10811-06, 10813-06, 
10814-06, 10815-06 och 
10817-06. 
Klagande: R AB 
 

31-LR 

Instans 

Länsrätten i Stockholms 
län. 
 
Överklagat SKV:s beslut 
2006-03-27. 

2008-04-14. Bifaller överklagandet. 
 
Målet avser eftertaxering, efterbe-
skattning, ordinarie beskattning, skat-
tetillägg.  

Bevistema: 
"Det är ostridigt att …” ”… arbetat åt bolaget…" "Frågan i målet är hos vem de har varit anställda." 
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