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1  IN L E D N I N G

1.1 BAKGRUND

Den ekonomiska brottsligheten utgör en allvarlig och svårbekämpad typ av
kriminalitet som utnyttjar och går utöver de skrivna och oskrivna regler
som ligger till grund för vårt företagande. Den drabbar såväl enskilda som
näringsliv och samhälle (Ds 1996:1). Brottsligheten förekommer ofta i fö-
retag som driver en verksamhet, som i sig inte är kriminell, men som sned-
vrider konkurrensen mellan företag och bidrar till ogynnsamma  förutsätt-
ningar för det normala näringslivets verksamhet och utveckling (Ds
1996:1). Konkurrensförhållandet mellan företag rubbas, eftersom företag
som är lojala mot systemet, inte kan verka på lika villkor som de illojala
företag, som delvis finansierar sin verksamhet med hjälp av skattemedel.
Staten går miste om miljardbelopp varje år, men inte bara statskassan
drabbas av uteblivna skatteintäkter utan den ekonomiska brottsligheten har
även negativa effekter på ekonomin i övrigt. Kunder, leverantörer, långiva-
re och anställda blir lidande. Den ekonomiska brottsligheten omsätter upp-
skattningsvis mellan 100 och 150 miljarder kronor varje år (SOU
1997:111).

Den ekonomiska brottsligheten kan vara mer eller mindre kvalificerad och
ha större eller mindre ekonomiska medel att disponera. Den kvalificerade
ekonomiska brottsligheten utmärks av komplexitet med flera juridiska och
fysiska personer involverade, som ofta är inflätade i konstruerade före-
tagsmönster så kallade härvor. Samhällets resurser är knappa, medan de
som vill utnyttja systemet ligger steget före och använder sig av kvalifice-
rad ekonomisk och juridisk rådgivning (SOU 1997:111). Ökad internatio-
nalisering och datorisering har också gjort att möjligheterna till brott ökar,
medan risken för upptäckt minskar (SOU 1997:111).
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Den ekonomiska brottsligheten som berör Skattemyndigheten (SKM) syf-
tar till att undgå att betala skatt och/eller att felaktigt få ut skattemedel.
Svarta löner utbetalas d.v.s. redovisning och betalning av arbetsgivarav-
gifter och källskatt sker inte för de anställda. För att få medel till dessa lö-
ner redovisas inte alla intäkter eller produceras falska fakturor i syfte att få
utbetalningar av mervärdesskatt. SKM har konstaterat att många nystartade
företag endast avsetts att drivas  under kort tid och med det egentliga syftet
att generera bidragsintäkter och samtidigt underlåta att betala eller felaktigt
redovisa skatt. Verksamheten drivs under en kort tid varefter de personer
som gjort den egentliga vinsten på olika sätt försvinner ur verksamheten.
När skatteundandragandet väl upptäcks finns ofta bara skulder kvar i före-
taget och de resurser som lagts ner för att höja taxeringen kan till stor del
vara bortkastade (SOU 1997:111).

1.2 PROBLEMFORMULERING

SKM har problem med att organisera kontrollen och uppföljningen av de
företag som nyregistreras i skattesystemet1. Det ligger i SKM:s intresse att
på ett tidigt stadium kunna bedöma vilka företag, som kommer brista i sin
deklarations- och betalningsplikt av skatter och avgifter, för att kunna an-
vända sina kontrollresurser så effektivt som möjligt. SKM vill undersöka
möjligheterna att utveckla en analysmodell för att tidigt kunna se vilka fö-
retag som kan komma att brista i sina åligganden vad gäller skatter och av-
gifter. Finns det några gemensamma egenskaper för dessa företag? Går det
att se vilka som kommer brista i sina åligganden? Det är därför viktigt att
studera hur kontrollen av SOA-anmälningar fungerar idag. Vilka paramet-
rar kontrolleras? Hur ser regelverket ut för att vägra tilldelning av F-skatt
och hur fungerar det i praktiken?

                                                          
1 Registreringen sker genom att företaget inkommer med en s.k. Skatte- och avgiftsan-
mälan (SOA), där det ansöker om f-skattsedel, momsregistrering samt arbetsgivarregi-
strering.
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1.3 UPPDRAGET

Jag har fått i uppdrag av Skattekontor Östra Göteborg (SKR) att genomföra
en undersökning som innebär att följa ett antal aktiebolag, som under 1996
inkommit med SOA-anmälan till SKR, fram till och med 1998. Uppdraget
har gått ut på att se hur dessa företag har skött sina åligganden avseende
deklarationer och betalningar av skatter och avgifter, för att försöka finna
ut om det, utifrån de uppgifter som företagen lämnar i SOA-anmälan, går
att hitta gemensamma parametrar för de företag som brister i dessa ålig-
ganden.

Då tidigare forskning och teorier inom detta område i stort sett saknas
kommer jag även genomföra en sammanställning av forskning av angrän-
sande områden. Detta gäller främst den forskning som gäller vem som be-
går ekonomisk brottslighet och varför. Jag vill alltså poängtera, att uppsat-
sen belyser olika områden; i den teoretiska delen tar jag bl.a. upp under-
sökningar, som gjorts om ekonomiska brottslingar och svart arbetskraft,
och i den empiriska delen ”vanliga” företag, mig veterligen inte dömda för
något brott. Dock kommer jag vid tolkningen av mina resultat försöka se
om det finns några kopplingar mellan resultatet på min undersökningen
och teorin, men jag kommer att vara försiktig med att dra några slutsatser
utifrån detta.

1.4 SYFTE

Syftet med denna uppsats är att göra en undersökning för att kartlägga
och identifiera företag som brister i sina åligganden beträffande deklara-
tion och betalning av skatter och avgifter, samt att försöka se vad som
kännetecknar dessa företag, i avsikt att komma fram till en analysmodell.
Vidare skall en litteraturstudie göras framförallt beträffande vem/vilka
som begår ekonomisk brottslighet samt orsaker till att de gör det.
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1.5 FRÅGESTÄLLNINGAR

För att undersöka vad som kännetecknar de olika typerna av företag i un-
dersökningen har jag ställt upp följande frågeställningar.

 Hur vanligt är det med företag som brister i sina deklarations- och be-
talningsåligganden bland aktiebolag på SKR.?

 Går det att se om det är en speciell typ av företag, storleksmässigt, som
brister i sin deklarations- och betalningsskyldighet?

 Stämmer Brottsförebyggande Rådets (BRÅ-PM 1996:5) beskrivning av
personer dömda för ekonomiska brott med bilden av företagsledarna i
de företag som enligt min undersökning brister i sina åligganden?

 Stämmer de oseriösa branscherna som nämns i RRV:s rapport (RRV
1998:29), i Branschsaneringsutredningen (SOU 1997:111) och av BRÅ
(BRÅ-PM 1996:5).

 Har VD/firmatecknare i aktiebolag  med skatteskulder hos Kronofog-
demyndigheten (KFM) även egna skulder hos KFM?

 Har det faktum att VD/firmatecknare tidigare varit inblandad i en kon-
kurs någon påverkan på hur företaget utvecklas? Om så är fallet, hur?

1.6 DISPOSITION

I kapitel 1 ger jag en bakgrund till ämnet, presenterar mitt uppdrag och
mitt syfte samt de frågeställningar som jag ska försöka ge svar på i
uppsatsen.

I kapitel 2 redovisar jag mitt vetenskapliga synsätt  samt hur jag praktiskt
har gått tillväga.

I kapitel 3 ger jag en beskrivning av några av de vanligaste ekonomiska
brotten såsom skattebrott, momsbedrägeri och bokföringsbrott m.m.
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Kapitel 4 inleds med en kort historik om kampen mot den ekonomiska
brottsligheten och fortsätter med en sammanställning av de olika definitio-
ner av begreppet som förekommer i litteraturen. Vidare presenteras den ty-
piske ekobrottslingen respektive svartarbetaren, samt branscher särskilt ut-
satta för ekonomisk brottslighet och skattefusk. Kapitlet avslutas med ett
avsnitt om orsaker till fusk och ekonomisk brottslighet.

I kapitel 5 ger jag en presentation av de
regler som gäller vid tilldelning och

återkallelse av F-skattsedel, samt
en beskrivning om hur SKM

behandlar SOA-
anmälningar idag.
Kapitlet avslutas med ett
kort avsnitt om

skatterevision.

I kapitel 6 presenteras själva
undersökningen. Först redovisas de
variabler som i följande avsnitt

använts för att dela in företagen i kategorier. Vid redovisning av resterande
variabler görs jämförelser mellan de olika kategorierna.

I kapitel 7 analyseras resultaten genom att svara på de frågeställningar som
presenterades i avsnitt 1.5.

I kapitel 8 avslutar jag med en slutdiskussion bestående av egna
reflektioner, rekommendationer till SKM samt förslag till fortsatta studier.
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2  ME T O D

I detta kapitel redovisar jag mitt vetenskapliga synsätt  samt hur jag
praktiskt har gått tillväga.

2.1 NÅGRA GRUNDLÄGGANDE STÄLLNINGSTAGANDEN

Enligt Andersson (1979) kan de olika uppfattningarna om hur man kan se
på verkligheten placeras in på en skala mellan positivism å ena sidan och
hermeneutik å andra. Även Arbnor & Bjerke (1994) gör denna indelning
men de föredrar att använda sig av begreppen förklarande (explanatiker)
respektive förstående (hermeneutiker) kunskapare, där explanatikerna
skulle vara en modernare variant av positivister. Hermeneutikerna menar
att verkligheten är att se som socialt konstruerad och därför beroende av
hur varje individ har uppfattat den medan positivisterna menar att verklig-
heten består av neutrala fakta. Positivisterna har i stort tagit över den na-
turvetenskapliga förklaringsmodellen där man strävar efter att nå kausala
samband eller lagar. (Andersson, 1979). De vill förklara företeelser snarare
än att förstå dem och de betraktar sociala sammanhang och förlopp som
”fakta” eller ”objekt”. Vidare antar de att den sociala världen är så kom-
plex att man förenkla och reducera den t.ex. genom att skapa modeller och
schematiseringar (Arbnor & Bjerke, 1994). Hermeneutikerna å sin sida an-
ser inte att det finns någon neutral eller egentlig verklighet att avbilda utan
att verkligheten redan är formad av andra människors tolkningar (Anders-
son, 1979). Arbnor & Bjerke (1994) delar vidare in synsätten i tre före-
tagsekonomiska metodsynsätt; det analytiska synsättet, systemsynsättet
och aktörssynsättet. Det analytiska synsättet har sitt ursprung i positivis-
men. Analytikerna är intresserade av att kartlägga ”sin objektiva” verklig-
het och ambitionen är att ta fram modeller d.v.s. medvetet förenklade bil-
der för att belysa väsentliga samband eller sammanhang och kunskapen
skall vara oberoende av individen och dennes subjektiva upplevelser.
(Arbnor & Bjerke, 1994).
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Min undersökning förutsätter att det finns en objektiv verklighet att kart-
lägga och avbilda. Själva idén med att utveckla en analysmodell för att
prognostisera företagens utveckling förutsätter att det finns objektiva
strukturer att kartlägga. Kan man finna dessa strukturer kan man också
förutsäga hur företaget kommer att utvecklas. Detta gör att jag har valt en
analytisk ansats för min undersökning. Enligt analytikerna finns det två
sorters kausalsamband. Det deterministiska sambandet avser att en händel-
se med nödvändighet måste leda till en annan medan det stokastiska menar
att en händelse med viss sannolikhet leder till en annan (Arbnor & Bjerke,
1994). I min undersökning torde det stokastiska sambanden vara intres-
santast för en eventuell analysmodell då jag har svårt att tro att ett företag,
givet vissa förutsättningar, måste handla på ett visst sätt.

Den kvantitativa karaktären på uppdraget talar också för att ett analytiskt
synsätt bör användas. I en kvantitativ studie uttrycks det insamlade materi-
alet i sifferform (kodas) och det analyseras också kvantitativt. Frågor in-
tressanta att ställa i en kvantitativ studie är ”Finns det något samband
mellan A och B? Förekommer A i större eller  mindre omfattning i gruppen
C eller D?” (Starrin & Svensson, 1994).

2.2 POPULATION

Skatteförvaltningen i Sverige är organiserad i 23 skattemyndigheter, en i
varje län, och en centralmyndighet, Riksskatteverket (RSV). Skattemyn-
digheternas huvudsakliga verksamheter drivs i skattekontoren av vilka det
finns 130 stycken i landet. Dessa har hand om beskattningen av flertalet
skattskyldiga. Vidare finns i vardera myndigheten ett regionskattekontor,
som har hand om taxering och kontroll av större företag och ekoverksam-
het m.m.
SKM i Göteborg omfattar geografiskt de gamla länen Göteborgs och Bo-
hus län, Älvsborgs län, samt Skaraborgs län. Inom Storgöteborg är SKM
indelad i fyra skattekontor; Östra (SKR), Västra, Centrum och Hisingen.
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Indelningen är geografisk för fysiska personer medan de juridiska perso-
nerna fördelas slumpvis på de olika kontoren efter slutsiffrorna i organisa-
tionsnumret. Detta gör att SKR:s företag finns utspridda över hela Göte-
borg.
SKR:s skattskyldiga företag fördelar sig på 6 530 fysiska personer, 15 of-
fentliga myndigheter och 14 281 övriga juridiska personer och av dessa är
6 138 aktiebolag. 5 627 av de juridiska personerna har F-skatt.

Tabell 1: Skattekontor Östras största branscher (med avseende på antal företag).

SNI2 Klartext Antal

74202 Bygg och annan teknisk konsultverksamhet 331

74140 Konsultverksamhet med avseende på före-

tagens organisation, information m.m.

326

55300 Restaurang 308

74120 Redovisnings/revisionsbyråer 215

72201 Datakonsultverksamhet 176

De fem största branscherna är; bygg- och annan teknisk konsultverksam-
het, konsultverksamhet med avseende på företagets organisation, informa-
tion m.m., restaurang, redovisning/revisionsbyråer och datakonsulter
(Talvend, 1998).

2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

1996 registrerades 251 aktiebolag för F-skatt genom att inkomma med en
SOA-anmälan till SKR. Jag har för samtliga dessa bolag konstruerat och
fyllt i ett formulär med variabler. Uppgifterna om aktiebolagen har jag
hämtat dels ur SOA-anmälningarna samt ur de datasystem som finns till-
gängliga på SKM. Dessa uppgifter är alltså lättillgängliga för personalen

                                                          
2 Standard för svensk näringslivsindelning (SNI) är en statistisk standard för klassificering av produk-
tionsenheter till näringsgrenar/branscher. SNI-koderna är femsiffriga och de två första siffrorna avser hu-
vudgrupp.
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på SKM. Jag har framför allt tittat på hur bolagen har skött betalningar och
deklarationer av skatter och avgifter från registreringen 1996 till och med
1998. Det framtagna materialet har jag sedan lagt in i en excelmatris för
bearbetning.
Jag har arbetat med min uppsats på SKR under handledning av Olle The-
gerström. Vidare har jag fått handledning och hjälp med databearbetning
av Jaak Talvend och Niklas Lindström. Marianne Bergendahl har också
gett mig värdefulla synpunkter vad gäller uppsatsens utformning. Jag har
under iakttagande av SKM:s sekretess fått ta del av alla uppgifter som varit
nödvändiga för att fullfölja detta arbete.

2.4 AVGRÄNSNINGAR

Av framförallt praktiska skäl har jag begränsat mig till att enbart undersö-
ka aktiebolag. På de viset kunde jag nedbringa antalet objekt till en rimlig
nivå och därmed slippa att göra ett statistiskt urval. Fördelen med att göra
en så kallad totalundersökning är att man undviker problematiken med
snedvridningar och systematiska fel i resultatet, som annars kan förekom-
ma vid stickprovsundersökningar. Då företagen i Göteborg fördelas
slumpvis mellan de fyra skattekontoren torde resultatet vara generaliserbart
för aktiebolag i Göteborg och troligen även för nystartade aktiebolag i
andra större städer. Det kan nämnas att det totala antal SOA-anmälningar
med F-skatteregistreringar till SKR uppgick till ca 3 000 under 1996.
En annan anledning till att enbart undersöka aktiebolag är att det genom att
bara välja en bolagstyp, är lättare att ta fram jämförbara variabler än om
undersökningen skulle ha omfattat även andra bolagstyper. Vidare är ak-
tiebolagen de absolut viktigaste skatteobjekten avseende skatteinbetal-
ningar till SKM.
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3  BR O T T E N

Den ekonomiska brottsligheten består framförallt av brott mot Skat-
tebrottslagen (SBrL) (1971:69), borgenärsbrott inklusive bokförings-
brott enligt Brottsbalken (BrB) 11 kap, olika bedrägeribrott enligt 9
kap och förskingring enligt 10 kap 1§ i samma lag. Även miljöbrott

och andra överträdelser av regler som ger ekonomiska fördelar är en
del av den ekonomiska brottsligheten. Jag kommer i detta kapitel ta
upp några av de vanligaste ekonomiska brotten såsom skattebrott,

momsbedrägeri och bokföringsbrott m.m.

3.1 SKATTEBROTT

Ekonomisk brottslighet av typen bedrägerier förekommer ofta tillsam-
mans med annan brottslighet, t.ex. narkotika, medan skattebrott, bortsett
från bokföringsbrott,  förekommer som enda eller dominerande brotts-
lighet (Ds 1997:23). De centrala brotten i SBrL är skattebrott och
vårdslös skatteuppgift. Brotten är liksom flera brott i BrB indelat i gra-
der med hänsyn till brottets grovhet. I SBrL 2-4 §§ beskrivs de tre gra-
derna av skattebrott; skattebrott (2§), den lindrigare formen skatteförse-
else (3§) och grovt skattebrott (4§). Skattebrott kan omfatta både aktiva
och passiva förfaranden d.v.s. att den skattskyldige lämnat en oriktig
uppgift eller om han utelämnat en uppgift. (SBrL 2§). Vid bedömning
om brottet är grovt skall bl.a. beaktas om det rört betydande belopp, om
gärningsmannen har använt sig av falska handlingar eller vilseledande
bokföring eller om förfarandet har ingått som ett led i en brottslighet
som utövats systematiskt (SBrL 4§). I 5§ beskrivs brottet vårdslös skat-
teuppgift. Till detta brott döms den, som genom grov oaktsamhet lämnar
en oriktig uppgift till myndighet, och att fara därmed uppkommer för att
skatt undandras eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom
själv eller annan. Skattebrott förutsätter uppsåt medan brottet vårdslös
skatteuppgift endast förutsätter att den skattskyldige förfarit grovt oakt-
samt. SBrL tar också upp brotten skatteavdragsbrott, som den döms för,
som genom uppsåt eller grov oaktsamhet har underlåtit att fullgöra sin
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skyldighet att göra skatteavdrag enligt SBL, och skatteredovisnings-
brott, den som uppsåtligen lämnat oriktig uppgift till myndighet om så-
dant som har betydelse för hans eller annans skyldighet att betala skatt,
eller om han lämnar uppgifter till någon, som är skyldig att för honom
innehålla skatt eller lämna kontrolluppgift (t.ex. en arbetsgivare) (SBrL
6-7§§). Slutligen straffas även vissa försummelser om bokföringsskyl-
dighet, som allvarligt försvårar myndighets kontrollverksamhet vid be-
räkning eller uppbörd av skatt eller avgift (SBrL 10§).

3.2 MOMSBEDRÄGERI

De enklaste fallen av momsbedrägeri består i, att företagaren manipule-
rar med siffrorna i skattedeklarationen för att betala mindre skatt eller
för att få tillbaka mervärdesskatt från SKM. Detta sätt är dock osäkert
och upptäcks lätt i en skattekontroll. I de lite mer sofistikerade fallen
använder sig företagaren av falska fakturor, så kallade luftfakturor, som
ser korrekta ut när SKM beställer in underlag för momsdeklarationen.
Ibland förekommer även fakturor konstruerade av ett annat momsregi-
strerat företag ofta med en medellös ”målvakt” i ledningen. Detta gör det
ännu svårare för SKM att bevisa att ett inköp inte har ägt rum. Dessa fri-
gjorda medel används ofta till att utbetala svarta löner med. Om företa-
get använder sig av svart arbetskraft kan man ej göra avdrag för löne-
kostnader i deklarationen och får därför en högre beskattningsbar vinst.
Här kommer dock luftfakturorna väl till pass att göra avdrag för istället.
(BRÅ, 1997).

3.3 BOKFÖRINGSBROTT

Den, som är näringsidkare, är bokföringsskyldig enligt Bokföringslagen
(BFL) (1976:125). Detsamma gäller aktiebolag, handelsbolag och andra
juridiska personer. Bokföringsplikten har en viktig funktion för att fö-
retagets samtliga intressenter skall kunna överblicka rörelsens gång och
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företagets ekonomiska ställning. Bokföringsskyldigheten skall fullgöras
enligt god redovisningssed och innebär att kronologiskt bokföra alla lö-
pande affärshändelser, vilka skall styrkas med verifikationer. Bokfö-
ringen ligger också till grund för beskattning. För aktiebolag m.fl. skall
bokföringen avslutas med ett årsbokslut. Årsbokslut tillsammans med
verifikationer skall arkiveras i minst tio år. Om bokföringen sköts enligt
reglerna speglas här samtliga ekonomiska händelser i företaget. Företa-
get kan inte skötas på ett bra sätt, om inte bokföringen är i ordning, vil-
ket får negativa effekter för företagets ägare, kunder, leverantörer m.fl.
intressenter. (RRV:s rapport 1993/94.6 ).
Enligt BrB 11 kap 5§, gör sig den skyldig till bokföringsbrott som åsi-
dosätter, uppsåtligen eller av oaktsamhet, sin bokföringsskyldighet en-
ligt bokföringslagen. Brottet kan begås genom att underlåta att bokföra
affärshändelser, att ej spara räkenskapsmaterial samt genom att lämna
oriktiga uppgifter i bokföringen. Straffansvaret för bokföringsbrott är
begränsat till fall, där man inte kan utläsa resultatet av verksamheten el-
ler där den ekonomiska ställningen inte kan bedömas med hjälp av bok-
föringen. (BRÅ, 1997)
Bokföringsbrotten omfattar tre grader: grovt, normalt och ringa brott,
och påföljderna är från böter till fängelse i fyra år. Bristernas karaktär
och ekonomiska betydelse samt graden av förslagenhet och planering är
av stor vikt vid bedömningen. (BRÅ-PM 1996:5). Enligt prop. 1981/82
s.31, bör brottet bedömas som grovt, då åsidosättandet av bokförings-
skyldigheten skett systematiskt under en följd av år, eller att det skett i
en rörelse vars verksamhet är av stor omfattning och omsätter höga be-
lopp.

Felaktig och/eller bristfällig bokföring är snarare regel än undantag i
samband med ekonomisk brottslighet. Bokföringsbrott döljer ofta annan
ekonomisk brottslighet, eftersom det är svårt att utreda vad som hänt i
bolaget då det är "historielöst" utan bokföring. Det blir svårt att bevisa
att brott har begåtts utan skriftliga handlingar från bolaget. (BRÅ-PM
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1996:5). Det är lätt för företagaren att hävda, att det inte har bedrivits
någon verksamhet i bolaget, om bokföringen är misskött, och det är där-
för viktigt att utreda verksamhetens verkliga omfattning. Om företagsle-
daren t.ex. inte har några andra inkomster kan man misstänka att verk-
samheten varit större än han har angivit. (BRÅ-PM 1996:5). Enligt BRÅ
är bokföringsbrott vid sidan av bedrägeri det ekobrott, som förekommer
i störst omfattning.

3.4 SKALBOLAG

Med skalbolag menas ett aktiebolag som inte har några andra tillgångar
än kontanter, banktillgodohavanden och fordringar. Det uppkommer i
allmänhet genom en så kallad ”inkråmsöverlåtelse”, d.v.s. ägaren till ett
fåmansbolag säljer rörelsen till ett nytt aktiebolag ofta med samma äga-
re. Det nya bolaget fortsätter verksamheten och övertar ofta även det
gamla bolagets namn. Det äldre bolaget är nu ett skalbolag. (RRV:s rap-
port 1993/94.6). Skalbolaget kan nu säljas, vilket kan innebära stora
skattemässiga fördelar för både säljare och köpare. För säljaren är den
mer fördelaktigt att tillgodogöra sig vinstmedel genom försäljning av
aktier/andelar istället för som lön eller utdelning och köparen kan kom-
ma över likvida medel till ett pris som understiger medlens verkliga vär-
de. (RRV:s rapport 1993/94.6). Att köpeskillingen understiger värdet på
de likvida tillgångarna beror på att dessa medel oftast är helt eller delvis
belastade av en latent skatteskuld (BRÅ, 1997). Seriösa köpare kan ut-
nyttja den obeskattade vinsten för att kvitta mot befintliga underskott
eller mot kostnader i en verksamhet som köparen lägger in i bolaget
(RRV:s rapport 1993/94.6). Det har emellertid visat sig att köpare av
skalbolag inte alltid har något större intresse av att betala skatteskulden.
(BRÅ, 1997). Oftast finns inte ens pengar till det utan köpet finansieras
genom ett så kallat ”minutenlån”. Det innebär att köparen lånar pengar-
na i bank eller av ett finansbolag, betalar säljaren, tar ut pengarna ur
bolaget och betalar tillbaka lånet. Alla transaktionerna sker under myck-
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et kort tid, därav beteckningen. (BRÅ, 1997). I vissa fall har inte något
formellt lån beviljats utan banken har låtit köparen övertrassera sitt
konto i avvaktan på att det köpta bolagets kassa flyter in (RRV:s rapport
1993/94.6). För att de verkliga företrädarna skall undvika ekonomiskt
och juridiskt ansvar anlitas ofta så kallade ”målvakter” som aktieägare
och styrelse för bolaget. Dessa människor har ofta sociala problem är
kriminellt hårt belastade och ”indrivningsimmuna” (d.v.s. de saknar ut-
mätningsbara tillgångar) och låter sig engageras för en mindre ersättning
för att formellt framträda som företrädare för ett företag. Många gånger
är målvaktens enda kontakt med företaget att skriva sitt namn på ett
papper. Målvakten får ta straffansvaret och har ofta ingen som helst
kunskap om företaget. (BRÅ-PM 1996:5).

3.5 RULLANDE KONKURSER

Vid rullande konkurser används ett liknande förfaringssätt som vid skal-
bolagsaffärer. Med rullande konkurs menas att en verksamhet, som går
med förlust, överförs mellan olika aktiebolag. Utgångspunkten är ett ak-
tiebolag med stora samlande förluster. Förlusterna gör att man inte kan
betala sina skulder. När kraven från fordringsägarna växer bildas ett nytt
aktiebolag. Det nya bolaget köper till underpris tillgångarna i det skuld-
satta bolaget och fortsätter därefter verksamheten ofta under samma
namn. Det gamla skuldsatta bolaget försätts i konkurs vilket ofta innebär
stora förluster för leverantörerna och andra fordringsägare. Det nya bo-
laget drivs vidare utan skuldbelastningen. Om förlusterna inte upphör,
kommer skulderna att bli betungande även i det nya bolaget, och till-
gångarna säljs vidare till ett tredje bolag o.s.v. På så sätt låter man kon-
kurserna efter hand rulla. Genom att sälja till ett för lågt pris till nästa
bolag i kedjan skänker man bort tillgångarna. (BRÅ, 1997).
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4  TI D I G A R E  F O R S K N I N G

Detta kapitel inleds med en kort historik om kampen mot den ekono-
miska brottsligheten och fortsätter med en sammanställning av de

olika definitioner av begreppet som förekommer i litteraturen. Vidare
presenteras den typiske ekobrottslingen respektive svartarbetaren,
samt branscher särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet och skat-
tefusk. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om orsaker till fusk och eko-

nomisk brottslighet.

4.1 KORT HISTORIK

Ekonomisk brottslighet är inte något nytt fenomen utan har även tidigare
tilldragit sig stor uppmärksamhet. Under senare delen av 1970-talet inled-
des åtgärder mot denna typ av brottslighet bl.a. genom inrättandet av eko-
rotlar samt ekoutredande poliser. (RRV:s rapport 1993/94.6)
Under 1980-talet tilldrog sig kampen mot den ekonomiska brottsligheten
stort politiskt intresse, och stora satsningar gjordes för att bygga ut myn-
digheternas resurser och kompetens på detta område. Polisens organisation
byggdes ut med ekorotlar i alla län, och lagstiftningen ändrades för att för-
bättra kontrollen. Men vinsterna av satsningarna blev kortvariga, och sam-
hället kunde inte hålla fast vid de gjorda prioriteringarna. Enligt regering-
ens ekobrottsberedning torde denna utveckling bero på, att den ekonomis-
ka brottsligheten blev en politisk stridsfråga under senare delen av 80-talet
och hotet från denna typ av brottslighet underskattades. (DS 1996:1).
Under 1990-talet har intresset för ekonomisk brottslighet åter ökat. Bank-
kriser och flera stora brottshärvor med oseriösa skalbolagsaffärer har bi-
dragit till att fästa uppmärksamhet på myndigheternas svårigheter att be-
mästra situationen. (SOU 1996:84).
Detta har bl.a. resulterat i den nya Ekobrottsmyndigheten (EBM) som
startade sin verksamhet den 1 januari 1998. Myndigheten fungerar som en
ny åklagarmyndighet för i första hand storstadslänen, med uppgift att utre-
da ekobrott och se till att brottslingarna lagförs. EBM svarar också direkt



- 4 Tidigare forskning -

16

under regeringen för kartläggning, analys och uppföljning mm av den eko-
nomiska brottsligheten i stort  Myndigheten skall också se till att metoder-
na för bekämpning av ekobrott utvecklas. (Apropå 4/1998).

4.2 BEGREPPET EKONOMISK BROTTSLIGHET

Det finns ingen entydig och allmänt accepterad definition av begreppet
ekonomisk brottslighet. Variationerna är stora ifråga om vad olika författa-
re lägger i begreppet. En förklaring till detta kan vara att ekonomisk
brottslighet inte är ett juridiskt utan ett sociologiskt begrepp som beskriver
en viss typ av beteenden eller handlingsmässiga fenomen. Den ekonomiska
brottsligheten kan sägas vara en samlingsbeteckning på olika typer av
brottslighet (SOU 1997:111).
Flertalet definitioner har under årens lopp förekommit i litteraturen av vad
som avses med ekonomisk brottslighet. De skiljer sig åt i olika avseenden.
Vissa tar sikte på i vilket socialt sammanhang brottet ägt rum och andra
lyfter fram skadeverkningar eller brottens komplexitet. (BRÅ-PM 1996:5)
Redan 1939 gjordes ett banbrytande arbete på området av den amerikanske
kriminologen Edwin H Sutherland. Han baserade sitt arbete på studier av
kriminalitet inom amerikanskt affärsliv och myntade begreppet ”white
collar crime”, det som vi kallar ”manschettbrottslighet”. Denna typ av
brottslighet begås enligt Sutherland av en ansedd och respekterad person
med hög social status, inom ramen för hans yrke och innebär missbruk av
förtroende. (BRÅ-PM 1996:5)

Den definition, som dominerat den svenska litteraturen på området, är
framförallt den som förekommer i justitieutskottets betänkande om eko-
nomisk brottslighet (bet. 1980/81:JuU21) och där den beskrivs enligt föl-
jande:

”…till ekonomisk brottslighet räknas först och främst sådan kriminalitet som har

ekonomisk vinning som direkt motiv. Härutöver skall brottsligheten för att be-

traktas som ekonomisk kriminalitet ha en kontinuerlig karaktär, bedrivas på ett
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systematiskt sätt och förövas inom ramen för näringsverksamhet som i sig inte är

kriminaliserad men som i det enskilda fallet utgör själva grunden för de krimi-

nella handlingarna. De ekonomiska brotten anses ofta vara av kvalificerad art i

den meningen att de enskilda brotten har stor omfattning, rör stora samhälleliga

värden eller drabbar grupper av enskilda.”

Enligt denna definition omfattar inte den ekonomiska brottsligheten för-
mögenhetsbrott av traditionellt slag, som begås av enskilda personer, utan
brotten måste ha något samband med näringsverksamhet. Man skiljer ock-
så på ekonomisk- och organiserad brottslighet där, den tidigare använder
sig av verksamhet, som i sig är legal till skillnad mot den senare.

En något vidare definition har formulerats av den tyske forskaren Klaus
Tiedeman och citeras bl.a. av Magnusson (1995) i ”Marknadens sabotö-
rer”:

”Ekonomisk brottslighet är sådant brottsligt beteende vars effekter stör eller ho-

tar det ekonomiska livet eller det ekonomiska systemet på ett sådant sätt att det

inte endast är enstaka individers intressen som berörs”

Tiedeman kräver alltså varken att brottsligheten begås inom ramen för
näringsverksamhet eller att den är kontinuerlig och systematisk till sin ka-
raktär och han ställer heller inga krav på att den skall vara av någon viss
omfattning. Denna definition medför att flera brott, som inte omfattas av
justitieutskottets definition, kommer att hänföras till ekonomisk brottslig-
het, t.ex. försäkringskassebedrägerier och skattebedrägerier begångna av
privatpersoner. (SOU 1996:84).
Ytterligare en definition ges av straffrättsprofessorn P O Träskman. Han
använder begreppet ekonomins kriminalitet och avser med det handlingar,
som kränker det sociala förtroende, som är en grundförutsättning för ut-
övande av näringsverksamhet. Träskman framhåller att det inte enbart är
fråga om överträdelser av straffrättsliga normer utan pekar på tre andra
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grupper av normer som är av intresse i sammanhanget nämligen näringsli-
vets egna normer, i den officiella lagstiftningen sanktionerade sedvane-
normer samt lagnormer av annan karaktär än straffnormer. (Ekonomins
kriminalitet, i Straffesysteme i Norden, NU B 1977:25) Han delar in de
aktuella brotten utifrån de grupper som blir kränkta t.ex. delägare borgenä-
rer, konkurrenter, anställda o.s.v. (Axberger, 1988). Enligt Träskman bör
man inte vid undersökningar enbart begränsa granskningen till att omfatta
handlingar som faller inom det legala brottsbegreppet, utan istället utgå
från ett sociologiskt brottsbegrepp, som även inkluderar andra normstridi-
ga handlingar. (SOU 1996:84). Brottsutövaren är enligt Träskmans defini-
tion en person, som är verksam inom ett företag, som används för genom-
förande av brottet, eller företaget (den juridiska personen) självt. De skyl-
diga har ofta en social maktposition, som ibland är så stark, att de genom
sitt handlande kan ”legalisera” sitt brott. (BRÅ-PM 1996:5).

Regeringens ekobrottsberedning har i skriften ”Effektivare ekobrottsbe-
kämpning” (Ds 1996:1) definierat ekonomisk brottslighet på följande sätt:

” Med ekonomisk brottslighet avses i det följande i första hand kriminalitet som

har ekonomisk vinning som motiv och som begås inom ramen för näringsverk-

samhet, också tillfällig näringsverksamhet, som inte i sig själv är kriminaliserad.

För att räknas som ekonomisk brottslighet bör kriminaliteten vara kvalificerad så

att det behövs specialist kompetens för att utreda brottsligheten på ett effektivt

sätt. Det kan exempelvis handla om transaktioner som är komplicerade, har inter-

nationell anknytning, innefattar tekniskt avancerade förfaranden som måste klar-

läggas vid brottsutredningen eller som annars. För att kunna utredas effektivt,

kräver särskild kompetens i fråga om affärsjuridik, skatterätt, miljörätt etc.”

De menar också, att definitionen av ekonomisk brottsligheten varken kan
eller bör vara alltför låst. Den ekonomiska brottsligheten är så mångfacet-
terad och utvecklas hela tiden, så definitionen måste vara öppen och flexi-
bel. De tycker, att det viktigaste i definitionen är kravet på specialistkom-
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petens (hos den som skall utreda brottet) framför kravet på anknytning  till
näringsverksamhet. (Ds 1996:1).

BRÅ (BRÅ-PM 1996:5) anser, att en vid men klart avgränsad definition är
att föredra och eftersom det är fråga om brottslighet, bör definitionen vara
juridisk. Det menar alltså att begreppet ekonomisk brottslighet endast skall
avse straffbelagda handlingar. BRÅ vill begränsa definitionen till:

”straffbelagda gärningar som begåtts med ekonomiska motiv inom ramen för

näringsverksamhet” (BRÅ-PM 1996:5 s.21)

Axberger (1988) anmärker beträffande begreppsdiskussionen på använd-
ningen av orden brott eller brottslighet. Han menar, att folk i allmänhet an-
vänder dessa ord på ett annat sätt än vad jurister gör. I rättslig mening är
brott förbehållet handlingar, som är juridiskt straffbara, medan man i icke-
juridiska sammanhang använder dessa ord med en moraliserande och nor-
mativ innebörd, dvs. när man säger, att någon har handlat brottsligt, tar
man ställning till handlingen och fördömer den. Denna uppfattning kvar-
står även om det sedan visar sig att handlingen inte var formellt straffbar.
Axberger menar, att begreppet ekonomisk brottslighet är värdeladdat just
på detta sätt. Jurister är t.ex. angelägna att skilja mellan skatteflykt, skatte-
planering och skattebrott, medan ickejurister vill kalla alltihop för ekono-
misk brottslighet. Han menar också att vad en del debattörer, beslutsfattare
och forskare menar med begreppet inte bara är sådant som är straffbart
utan även sånt som borde vara det. (Axberger, 1988).

I fortsättningen i detta kapitel kommer jag att sammanställa den forskning
som har gjorts på området.  Forskarna i dessa studier tar upp olika begrepp
såsom ekonomisk brottslighet, svart arbete och skattefusk och använder sig
av olika definitioner. Det gemensamma för dessa undersökningar är att de
behandlar oegentligheter som begås av företag och företagare inom när-
ingsverksamhet. Det är dessa oegentligheter som jag har försökt att se
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tecken på i min undersökning. Jag har utifrån den information som jag har
haft tillgång till på SKR endast kunnat undersöka hur företagens åliggan-
den gentemot SKM har sköts. Jag har i min undersökning valt att använda
begreppet ”problemföretag” och med det menar jag företag som brister i
sina åligganden vad gäller betalning och deklaration av skatter och avgifter
(den exakta definitionen framgår i avsnitt 6.2). Huruvida dessa företag är
ekonomiska brottslingar går inte att utläsa från det material som jag har
tillgång till och är inte heller min sak att döma.

4.3  VILKA FUSKAR?

4.3.1 INDIVIDER

I debatten har ofta gjorts gällande att de, som begår ekonomisk brottslig-
het, är socialt väletablerade personer med stora ekonomiska och personliga
resurser. Ekobrottslingen skulle alltså vara en person, som skiljer sig gent-
emot övriga brottslingar. Det finns endast få empiriska studier, som socio-
logiskt beskriver gärningsmän dömda för ekonomiska brott. Det finns
dock, enligt BRÅ (BRÅ-PM 1996:5) studier, som antyder att skillnaden
mellan eko- och andra brottslingar inte skulle vara så väldigt stora. Upp-
fattningen om vilka som begår ekobrott varierar på grund av bristen på
empiriskt underlag, men även för att det inte finns någon vedertagen defi-
nition av ekonomisk brottslighet. Detta gör, att olika användare ger be-
greppet olika innebörd allt efter det egna syftet. Undersökningar om vilka
grupper i samhället, som begår ekonomisk brottslighet, är alltså beroende
av vilka brott som räknas in i begreppet och undersökningarna ger därför
olika resultat. (BRÅ-PM 1996:5).

BRÅ (BRÅ-PM 1996:5) har gjort en studie av personer, som blivit lagför-
da för ekonomiska brott. Uppgifterna om de lagförda personerna har häm-
tats från domarna, personundersökningarna och kriminalregisterutdragen i
målen. BRÅ har i studien sammanställt olika personuppgifter såsom yrke,
ålder, kön, nationalitet, brottskarriär och sociala förhållanden i övrigt för
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personer, som är dömda för olika ekobrott. Man har delat upp ekobrotts-
målen i små (brottsutbyte på ett par hundratusen kr), medel (brottsutbyte
mellan några hundra tusen och fem miljoner kr) och stora mål (över fem
miljoner). (BRÅ-PM 1996:5).

Då det grundläggande kriteriet för ekonomisk brottslighet är, att det begås
i näringsverksamhet, är det naturligt, att de flesta ekonomiska brottslingar-
na är egenföretagare. Småföretagarna dominerar de små målen, som fram-
förallt består av bokföringsbrott, brott mot uppbördslagen (numer skatte-
betalningslagen), skattebedrägeri m.m. Gärningsmannen driver en rörelse
med inga eller ett fåtal anställda, ofta hantverksmässig verksamhet där de
själva arbetar i produktionen. Företagen har varit verksamma en kort tid,
och de har inte lyckats skapa tillräcklig lönsamhet utan har hamnat på obe-
stånd. Man har sedan förbättrat lönsamheten genom att begå brott samt ej
sköta bokföringen. (BRÅ-PM 1996:5).

De medelstora målen berör mer komplicerade brottsgärningar såsom
momsbedrägeri, bedrägeri mot kreditgivare m.m. Här är ofta flera gär-
ningsmän inblandade och ibland även ”målvakter”. Även här dominerar
egenföretagare i småföretag, men företagarna har delvis en annan bak-
grund; de har bedrivit verksamheten en längre tid och har ofta stor
branscherfarenhet (t.ex. bilförsäljare, städbranschen, ekonomiska konsul-
ter). I medelmålen förekommer också mål där företagarna bildat bolaget
som en del av en genomtänkt brottsplan t.ex. för momsbedrägerier. (BRÅ-
PM 1996:5).

I de stora målen bedriver gärningsmannen omfattande affärsverksamhet
och är ofta socialt väletablerad med ekonomiska och personliga resurser.
Här förekommer personer med förtroendepositioner inom större företag
eller andra organisationer. Ju mer socialt väletablerade gärningsmännen är
desto större blir ekobrottsmålen. Brotten av den här storleksklassen är ofta
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välplanerade och svårupptäckta och ”målvakter” förekommer ofta. (BRÅ-
PM 1996:5)

Den klart övervägande delen av brott i samhället begås av män. Kvinnor-
nas deltagande i brottsligheten ökar dock, men männens övervikt är fortfa-
rande markant. Beträffande ekonomisk brottslighet är, enligt BRÅ, andelen
brott som begås av kvinnor ännu lägre än för brottsligheten i stort. Om den
begränsade förekomsten av kvinnliga gärningsmän beror på att kvinnor är
underrepresenterade bland företagare går inte enligt BRÅ att utläsa i mate-
rialet. (BRÅ-PM 1996:5).

De flesta ekobrottslingarna är framförallt i 40 till 50-årsåldern. Detta skil-
jer sig mycket gentemot "vanlig" brottslighet, där yngre personer är över-
representerade. Gärningsmannens ålder samvarierar i viss mån med storle-
ken på brottmålen i ekobrottsfallen. De stora ekobrottsmålen begås ofta av
personer i 50-årsåldern och uppåt. (BRÅ-PM 1996:5).

Nästan samtliga brott i BRÅ:s undersökning har begåtts av svenska gär-
ningsmän. Andelen utländska personer är enligt dem lägre än i brottslig-
heten i stort. Vid ekonomisk brottslighet är gärningsmännen i högre grad
än vid vanlig brottslighet integrerade i samhället, vilket kan vara en för-
klaring. Detta ger inte heller stöd för att den ekonomiska brottsligheten har
internationella förgreningar på så sätt att utländska aktörer deltar i den
ekonomiska brottsligheten i Sverige. Denna uppgift kan dock bero på att
det är svårt för svenska myndigheter att kontrollera personer bosatta ut-
omlands. (BRÅ-PM 1996:5).

Förövarna av ekonomisk brottslighet skiljer sig åt i många avseenden från
övriga kriminella. Många är tidigare ostraffade och har yrkeserfarenhet.
Narkotikamissbruk förekommer nästan inte, men däremot är alkoholmiss-
bruk inte ovanligt. BRÅ tycker sig utläsa i materialet, att alkoholmissbru-
ket, i alla fall delvis, är en följd av ekonomiska problem i dessa personers
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näringsverksamhet. På grund av att ekonomisk brottslighet i allmänhet
uppfattas som kvalificerad till sin art, kan man också tänka sig, att förövar-
na har lång teoretisk utbildning, men så visar sig inte vara fallet. Gär-
ningsmännen utgörs främst av småföretagare utan vare sig akademisk eller
annan utbildning. En del personer i de stora ekobrottsmålen har visserligen
påbörjat universitetsutbildning, men få av dem har avslutat med examen.
(BRÅ-PM 1996:5). Sammanfattningsvis ger BRÅ en bild av den genom-
snittlige ekobrottslingen som:

"... en medelålders, manlig egenföretagare, som driver ett småföretag. Han är an-

tingen ostraffad eller lagförd vid något enstaka tillfälle. Han har växt upp och lever

under ordnade sociala förhållande, men har vanligen ekonomiska problem. De

ekonomiska problemen utgör ofta ett incitament till brottsligheten. Ekobrottslingen

använder inte narkotika, men tenderar att överkonsumera alkohol. Han har oftast

kort skolutbildning och mycket sällan akademisk examen.” (BRÅ-PM 1996:5, s.

153)

RRV (1998:29) har gjort en undersökning för att kartlägga aktörerna på
den svarta arbetsmarknaden. Enligt denna så har  åtminstone 11 – 14 pro-
cent av det svenska folket någon gång under 1997 arbetat svart. Män före-
kommer i dubbelt så stor utsträckning som kvinnor som svartarbetare.
(RRV, 1998:29). Deltagandet på den svarta arbetsmarknaden beror på hur
individen är sysselsatt och dess kontakter med den vita arbetsmarknaden.
Enligt RRV är det främst studenter och egna företagare, som tycks delta på
den svarta arbetsmarknaden. Vad gäller företagare konstaterar RRV att an-
delen som deltar där är högre än genomsnittet. Anledningen till detta kan
vara att företagaren har större kontroll över de aktiviteter, som sker, och
därmed lättare än arbetstagaren disponerar resurser att utnyttja särskilda
förhållanden på ett sådant sätt att svart arbete möjliggörs. (RRV, 1998:29).
Studerande har normalt en svagare förhandlingsposition på marknaden på
grund av att de är unga. Detta gör att de i större omfattning kommer ac-
ceptera en arbetsgivares eventuella krav på att hela eller delar av ersätt-
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ningen utgår svart. (RRV, 1998:29). Många av RRV:s respondenter, som
var studenter, menade också att CSN:s regler om hur mycket man får lov
att tjäna, medan man uppbär studiemedel, gjort att de ”tvingats” arbeta
svart.

Tjänstemän, pensionärer och arbetslösa är enligt RRV underrepresenterade
på den svarta arbetsmarknaden. Arbetslösa och pensionärer har ofta en
svagare koppling till arbetsmarknaden och saknar därmed det kontaktnät
som anställda har. En enligt RRV vanligt förekommande åsikt är, att
tjänstemän är underrepresenterade på den svarta arbetsmarknaden för att de
har lite att utbjuda. Dock anser RRV, att det finns anledning att anta, att
denna grupp är underskattad i undersökningen. Tjänstemän ersätts ofta
med t.ex. icke redovisade förmåner som inte uppfattas som svarta. (RRV,
1998:29).

RRV har funnit att själva kopplingen till den vita ekonomin har stor bety-
delse för möjligheten att agera på den svarta arbetsmarknaden. När det
gäller hantverkare eller anställda inom t.ex. reklam- frisör- eller transport-
branschen har det visat sig möjligt att låna eller utnyttja delar av produk-
tionsanläggningen. Till detta kommer också det nätverk av kontakter som
en anställd har tillgång till. (RRV, 1998:29).

Den typiske aktören på den svarta arbetsmarknaden är enligt RRV en yng-
re man med hög kompetens och/eller god utbildning. Det verkar som om
de, som klarar sig bra på den svarta marknaden är de, som även klarar sig
bra på den vita. (RRV, 1998:29).

4.3.2 UTSATTA BRANSCHER

Enligt Branschsaneringsutredningens rapport (SOU 1997:111) är taxi-, fri-
sör-, restaurang-, flytt- , delar av bygg- samt städbranscherna extra utsatta
för ekonomisk brottslighet. Det gemensamma för de tre första är att de är
så kallade kontantbranscher. Med detta menas, att det för dessa företag
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dagligen sker en mängd småtransaktioner till köpare, som huvudsakligen
är konsumenter med litet intresse för kvitton. Verksamheten bedrivs ofta i
småföretag, där inte behov finns av internkontroll, eftersom företagaren
själv har kontroll över kassaflödet. Denna struktur är en förutsättning för
skatteundandragande, och om konkurrensen i branschen är stor ökar intres-
set för företagen att inte redovisa alla intäkter. (SOU 1997:111).

Bygg-, flytt-, och städbranschen ingår i gruppen entreprenadbranscher och
är exempel på faktureringsbranscher. Dessa branscher kännetecknas av att
företagen fakturerar sina kunder för utförda arbeten och levererade varor.
Kunderna är ofta andra företag eller offentliga myndigheter. Köparna har
också ofta behov av verifikationer för att styrka kostnaderna i sin bokfö-
ring.
Här finns alltså inte samma problematik som i kontantbranscherna. Företa-
gen i entreprenadbranscherna anlitar i olika utsträckning underentreprena-
der för att utföra delar av sina uppdrag. Problemen här består ofta i att un-
der-entreprenörer konkurrerar genom att inte betala skatter och avgifter
och slår därmed ut seriösa företag. Ibland utfärdar även underentreprenö-
rerna luftfakturor som huvudentreprenören använder för att göra avdrag i
redovisningen. Med dessa frigjorda medel betalar de i sin tur svarta löner.
(SOU 1997:111).

Också BRÅ (BRÅ-PM 1996:5) tar upp fem branscher som är särskilt be-
lastade av skattebrottslighet. Dessa är taxi- städ- restaurang och frisörbran-
scherna samt frukt- och grönsaksbranschen. Som synes stämmer dessa, i
stort, överens med de utsatta branscherna enligt Branschsaneringsutred-
ningen. En viktig anledning till problemen inom dessa områden är de lågt
ställda kraven på inkomstredovisning, vilket möjliggör att affärsverksam-
heterna till stor del kan bedrivas svart. Näringsidkaren behöver inte hålla
sig med kassaapparat och bevara kassakvitton. SKM kan därför inte på ett
tillförlitligt sätt kontrollera näringsidkarens verkliga omsättning. (SOU
1997:111).
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RRV (1998:29) menar att det inte finns några särskilda arbetsmarknader,
branscher eller zoner för svart arbete. Den svarta ekonomin är integrerad
med den vita och finns därmed överallt. Tidigare har allmänt åberopats att
arbetskraftsintensiva företag såsom hantverkare etc. har varit typiska svarta
arbetsmarknader. RRV har funnit att en stor del de svarta aktörerna finns i
branscher och företagstyper som tidigare inte uppmärksammas i detta
sammanhang. Det svarta arbetet består av en stor mängd aktiviteter inom
samtliga delar av ekonomin. Ingen speciell typ av aktivitet är svart. Dock
menar även RRV att vissa branscher är mer utsatta än andra bl.a. beroende
på dess karakteristika – på vilket sätt betalning sker eller om företaget rik-
tar sig till slutkonsument eller till tillverkande företag. Enligt RRV är den
svarta arbetskraften vanligast inom byggbranschen inom branscher med
handel och reparationer samt restaurang och hotelltjänster. (RRV 1998:29).

RRV menar sig ha sett ett mönster bland sina undersökta företag och tyck-
er sig urskilja en ”svart livscykel” för företagen. Företagaren startar ofta
upp verksamheten i liten skala, ofta vid sidan om annan sysselsättning.
Verksamheten är ofta ett uttryck för företagarens personliga intresse. Fö-
retaget kan således växa på ”svarta villkor” d.v.s. man betalar inga sociala
avgifter etc. När verksamheten drivs upp på en nivå, där det är uppenbart,
att företaget skulle kunna drivas på heltid, kommer investeringar behöva
göras och ofta krävs finansiering via bank.  Detta medför, att företagaren
måste uppvisa en viss omsättning, och också att skatter och avgifter betalas
till myndigheter. När omsättningen sedan ökar till en nivå, där det råder
balans mellan intäkter och utgifter, minskar incitamenten att dölja omsätt-
ning. Företaget behöver ju inte betala in moms så länge in- och utgående
moms är lika stora. När företaget sedan funnit en grundläggande nivå, kan
det åter bli intressant att försöka reducera skatteinbetalningarna. Detta för-
farande är, enligt RRV, mest vanligt för de företag, som säljer direkt till
slutkonsumenter som i allmänhet inte efterfrågar kvitton och fakturor.
(RRV 1998:29).
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4.4 ORSAKER TILL FUSK OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET

Eftersom ekonomisk brottslighet och skattefusk omfattar en mängd olika
gärningar blir följden även en mångfacetterad orsaksbild. I detta avsnitt
presenterar jag de huvudsakliga orsakerna till förekomsten av ekonomisk
brottslighet, svart arbetsmarknad samt skattefusk, som förekommer i litte-
raturen.

Enligt NSFS (1998) är de skattskyldigas medverkan i beskattningen alter-
nativt  skattefuskande en funktion av de egna värderingarna, hur man
upplever sin roll som skattebetalare i ett demokratiskt samhälle samt den
egna möjligheten till skattefusk (figur 1).

Figur 1. Faktorer som påverkar medverkan/fusk i beskattningen. Källa: bearbetning av

NSFS (1998).

De skattskyldigas egna värderingar påverkas i hög grad av värderingarna i
den grupp av skattskyldiga, som de tillhör, och hur dessa fullgör sin skatt-
skyldighet men även i hög grad av de rådande värderingarna i samhället
och i individens omgivning (NSFS, 1998). Privata normer och värderingar
är av stor betydelse också när det gäller deltagandet på den svarta arbets-
marknaden. Även om det finns situationer då individen är omedveten om
att denne arbetar svart, utförs de flesta svarta jobben mot bakgrund av ett
individuellt övervägande att arbeta svart eller inte. Det måste finnas positi-
va attityder för svart arbete, för att detta skall kunna ske. Viljan att arbeta
svart måste finnas där. Dock kan individen anse, att svart arbete egentligen

Egna värderingar Upplevd roll som
skattebetalare

Möjligheter till
skattefusk

Faktisk medverkan i
beskattningen eller skattefusk



- 4 Tidigare forskning -

28

är moraliskt fel, men att dessa värderingar inte överstiger den privat- eller
företagsekonomiska fördel som det svarta arbetet genererar. (RRV, 1998).

Ibland kan även förklaringar till att svart arbete utförs sökas bland politis-
ka och kulturella faktorer. Många aktiviteter har alltid utförts på ett visst
sätt och är allmänt accepterade bland invånarna på en viss ort eller i en re-
gion. Där kan flera aktiviteter som idag uppfattas som svarta under en lång
tid ha varit en del i det sociala livet. Av dessa traditioner skapas vissa lo-
kala eller regionala normer och värderingar, som påverkar individens atti-
tyd angående svart arbete. (RRV, 1998).

RRV (1998) har också funnit, att individens moral vad gäller svart arbete
påverkas kraftigt av det mentala och geografiska avståndet mellan indivi-
den och de styrande i samhället. Bristande samhörighet med de styrande
och deras utformande av politiken uppges inte sällan berättiga det egna
beteendet. De senaste årens ”skandaler” med politiker och makthavare har
troligtvis haft en negativ effekt på individens skattemoral. Viljan att göra
rätt för sig och betala skatt minskar naturligtvis, när man ser att skatteme-
del går ner i dessa personers fickor. En av RRV:s respondenter utryckte sig
på följande sätt:

”Kan Marjasin klippa kvitton kan väl jag ta lite på marginalen. Min moral blir

inte bättre av att deras är som den är.” (RRV 1998:29, s. 90)

Även det geografiska avståndet till beslutsfattare i Stockholm eller Bryssel
tycks, enligt RRV (1998:29), ha betydelse för skattemoralen, då beslut,
som fattas på en nationell nivå, ibland uppfattas som oförståeliga och
orimliga.

Carin Holmquist (1990) presenterar en modell, som beskriver olika fakto-
rer som påverkar företagens värderingar i form av dess affärsmoral. Mora-
len i sin tur styr hur företaget handlar i olika situationer.
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Figur 2. Modell över samband individ/organisation och etiskt handlande. Källa: Holm-

quist (1990).

Hon menar att miljöfaktorer påverkar individens och framför allt företagets
förutsättningar i stort. Dessa faktorer utgörs av det ekonomiska systemet
och allmänna samhälleliga värderingar. Andra faktorer är de speciella för-
utsättningar, som finns på den ort eller i den region, där företaget är belä-
get, vilken bransch företaget verkar i, om man finns i en storstad eller på
landsorten o.s.v. I situation innefattas andra förhållanden som påverkar fö-
retagets beteende och möjligheter i etiskt/moraliskt avseende såsom sam-
hällets kontrollsystem och kontakter med omvärlden t.ex. andra företag,
rådgivare, myndigheter och näringslivsorgan. Ägarförhållanden, t.ex. om
företagsledaren och ägaren är samma person, kan också vara av betydelse
för företagets handlande. En sådan situation skulle kunna underlätta för fö-
retagaren att utföra tvivelaktiga transaktioner utan insyn. Central i model-
len är också individen d.v.s. företagsledaren. Personens ålder, uppväxtför-
hållanden och utbildning samt personliga egenskaper som drivkrafter mot
framgång, privata värderingar m.m. påverkar privatmoralen, alltså indivi-
dens uppfattning om etik och moral i privatlivet samt förmågan till mora-
liskt resonemang. Genom företagsledarens inflytande och position i företa-
get kommer individfaktorerna även att påverka inre organisatoriska för-
hållanden. Intressanta organisationsfaktorer är bl.a. hur stort företaget är,
vilken verksamhet det bedriver samt lönsamhet. Organisationsstruktur och
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besluts- och ansvarssystemet samt företagskultur och uppställd målsättning
är också av betydelse. Individens samhällssyn innefattar främst det som är
relevant för företaget såsom inställning till lagstiftning och myndigheter,
synen på företagets roll i samhället, socialt ansvar o.s.v. Denna samhälls-
syn påverkas framför allt av individförhållanden men även i stor utsträck-
ning av företagets karakteristika och situation samt naturligtvis samhällets
egenskaper. Samtliga dessa faktorer mynnar ut i affärsmoralen d.v.s. synen
på etiska principer applicerade på företagsvärlden och den faktiska mora-
len i företaget. Det är ur denna affärsmoral som  företagets handlingar
uppstår. (Holmquist, 1990).

Hur man upplever sin roll som skattebetalare i samhället styrs bl.a. av
skatternas användning samt effektiviteten i kontrollen och åtföljande sank-
tioner. (NSFS, 1998). Utformningen av regelsystem, som dimensionerar
den enskildes rättigheter och skyldigheter vad gäller skatter, avgifter, bi-
drag etc. är också av vikt vad gäller om man kan tänka sig att arbeta svart
eller inte. Många av RRV:s respondenter, uppger att de arbetar svart för att
kompensera sig för skatter och/eller ”snedvridningar i de administrativa
systemen”. Vissa företagare och individer känner sig orättvist behandlade,
när det gäller utnyttjande av arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder.
Detta kan gälla t.ex. konkurrenssnedvridning till följd av att vissa företag
använder sig av subventionerad arbetskraft, eller att andra individer an-
vänder sig av ersättningar och bidrag i stor utsträckning. Effekten av detta
kan bli att företagare och individer väljer att kompensera sig för dessa
”snedvridningar” genom att delta på den svarta arbetsmarknaden (RRV
1998:29).

Snedvridningar i konkurrensen uppkommer också mellan seriösa företag
och företag, som använder svart arbetskraft eller inte betalar skatter och
avgifter. Ett sådant företag kan hålla ett lägre pris gentemot sina kunder.
Detta har lett till att fusket i många branscher idag är så utbrett, att vissa
från början "hederliga" företagare säger sig vara tvungna att fuska för att
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kunna stå sig i konkurrensen. Ett typexempel på detta är taxibranschen i
storstadsregionerna. I sin tur kan detta leda till, att tilltron till att samhället
klarar av att upprätthålla lagar och regler minskar, och att brott och fusk i
olika grad kan sprida sig ytterligare. (SOU 1997:111).

Att skattetrycket skulle ha någon större betydelse vad gäller förekomsten
av skattefusk har inte framkommit i litteraturen. Dock har den betydelse
för ovanstående konkurrenssituation. Ett företag i den beskattade sektorn
måste ha en betydligt högre marginell produktivitet än den obeskattade.
(SOU 1997:111). NSFS har inte heller funnit att skillnader i olika perso-
ners marginalskatt skulle ha någon påverkan på sannolikheten att fuska.
Dock företräds ibland åsikten, att höga skatter leder till krångliga regler
och höga kostnader för att fullgöra sin deklarationsskyldighet. I en del fall
kan krångliga regler bidra till att man inte fullgör sin skattskyldighet ge-
nom att deklarera. (NSFS, 1998). NSFS har gjort en modell av sambanden
mellan skatternas nivå, skattemoral, regelverk och kostnaderna för att hålla
tillbaka fusket (figur 2).

Figur 3. Samband mellan skatter, skattemoral och regelverk m.m. Källa: NSFS (1998).

NSFS resonerar enligt följande: högre skatter innebär att samhället lägger
beslag på en större del av individens ekonomiska resurser. Dessa skatter
används till offentliga utgifter bl.a. sjukvård, skolor och transfereringar till
hushåll och företag. Det är svårt att utforma skatte- och bidragssystem,
som upplevs som rättvisa mellan individerna. Ju högre skatterna är desto
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större blir det ekonomiska ingreppet, och desto större är risken, att skatte-
systemet upplevs som orättvist. Upplever individerna skattesystemet som
orättvist, ökar risken för att skattemoralen försämras. I syfte att lindra
upplevda orättvisor görs ”mer rättvisa” lagregler genom olika särlösningar,
som tenderar att göra skattesystemet mer komplicerat. För att förhindra
skattefusk införs även andra lagregler, som också de tenderar att krångla
till skattesystemet. För att se till att de komplicerade skattereglerna följs
behövs mer information till de skattskyldiga och mer kontroll av att regler-
na följs. En ökad kontroll behövs också för att möta tendensen till försäm-
rad skattemoral. Dessa förhållanden innebär, att kostnaderna för att mot-
verka fusk ökar vid stigande skatter. (NSFS, 1998).

Av störst betydelse för förekomsten av skattefusk är möjligheterna till
skatteundandragande, bedömning av sannolikhet för upptäckt, förväntat
straff samt uppfattning om hur andra fullgör sin skattskyldighet. (NSFS,
1998). Ju mindre man uppfattar risken för upptäckt desto större är sanno-
likheten för att man själv fuskar. En restaurangägare i RRV:s (1998:29)
undersökning uttryckte detta som:

”Det finns ingen bestämd grupp som arbetar svart. Och det är inte moralen det

handlar om. Det är möjligheten.” (RRV 1998:29, s 89).

Olika undersökningar visar ganska entydigt, att skattefusket är utbrett
inom sådana yrkes- och företagarkategorier, där möjligheterna att undan-
hålla pengar från beskattning är goda. Skälen till detta är säkert flera. Ska-
dorna drabbar diffusa och avlägsna objekt som ”staten” eller ”samhället”
och i alla fall ingen ”fattig” eller ”närstående”. Vid det vanliga skattefusket
är det ju också fråga om att behålla pengar, som man själv har tjänat ihop,
inte stjäla direkt från andra, varför det torde vara ganska lätt att rationalise-
ra sitt handlande. (BRÅ, 1987).
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Viljan och även möjligheten att arbeta svart är beroende av den upplevda
risken för upptäckt. Den sociala kontrollen i individens omgivning är en
avgörande faktor, när risken för upptäckt värderas. Den sociala kontrollen
innebär i vilken utsträckning befolkningen eller omgivningen känner till
om vilka omständigheter, som råder i individens liv. Detta kan vara både
pådrivande och återhållande för deltagandet i den svarta ekonomin. Även
tillgång till kontaktnät är avgörande. I ett litet samhälle är tillgången stor
på kontakter men risken hög för upptäckt och i storstaden är förhållandet
omvänt (figur 2). (RRV 1998:29).

Figur 4. Illustration av krafter som påverkar omfattningen av det svarta arbete som ut-
förs i glesbygd resp. storstad. Källa: bearbetning av RRV (1998).
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5  F-S K A T T  & SO A-A N M Ä L A N

I detta kapitel ger jag en presentation av de regler som gäller vid
tilldelning och återkallelse av F-skattsedel, samt en beskrivning om

hur SKM behandlar SOA-anmälningar idag. Kapitlet avslutas med ett
kort avsnitt om skatterevision.

5.1  F-SKATTSEDEL

F-skattsedeln kan sägas vara ett slags körkort för företag/företagare. Åter-
kallelse eller hot om detta kan vara ett medel för SKM att få företagen att
sköta sina redovisning av skattedeklarationer och betalningar. (NSFS,
1998) Reglerna för F-skatt utarbetades 1992 och trädde i kraft den 1 april
1993. Syftet med de nya reglerna var att knyta skyldigheten att göra skatte-
avdrag och betala arbetsgivaravgifter till vilken typ av skattsedel den skatt-
skyldige har; F-skatt eller A-skatt. (SOU 1997:111)  Huvudregeln är att
den som betalar ersättning för arbete, ränta eller utdelning är skyldig att
göra avdrag för skatt (SBL 5:1).

F-skatt utfärdas efter ansökan (SOA-anmälan) för både fysiska och juridis-
ka personer som bedriver näringsverksamhet. Systemet innebär, att de som
anlitar en företagare med F-skatt, inte är skyldiga att dra skatt och betala
arbetsgivaravgift. Detta gör det enkelt för uppdragsgivaren att ta reda på
om han är skyldig att betala eller inte. Bakgrunden till F-skattereformen
var att det i det tidigare systemet uppstod en rad gränsfall, där det var svårt
att avgöra vem som skulle dra av skatten och betala de sociala avgifterna.
Samordningen mellan skyldigheten att göra skatteavdrag och att betala ar-
betsgivaravgifter var bristfällig. Det nya systemet har inneburit en viss
uppmjukning av arbetsgivarnas ansvarighet för källskatt och sociala av-
gifter, och detta borde medföra att F-skatt endast får innehas av företagare,

som sköter sin verksamhet på ett seriöst sätt. Därför kan en F-skattsedel
återkallas. (SOU 1997:111)
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Reglerna för återkallelse av F-skatt finns i 4 kap 13 § SBL. Samma regler
som för att återkalla en F-skattsedel, gäller för att hindra någon från att få
F-skatt (SBL 4 kap 11§).

Källa: Sveriges Lagar 1998

F-skattsedel får inte utfärdas till den som tidigare fått en sådan återkallad
eller på grund av att man på annat sätt missbrukat denna. Detta gäller två år
från och med återkallelsebeslutet. F-skatt får inte heller utfärdas för den
som fått en tidigare utfärdad skattsedel indragen på grund av att man upp-
hört med verksamheten, ej lämnat deklaration, brister i skattebetalningen,

Skattebetalningslagen 4 kap 13§:

Skattemyndigheten skall återkalla en F-skattsedel , om innehavaren
1. begär att skattsedeln skall återkallas,

2. upphör att bedriva näringsverksamhet här i landet,

3. inte följer de villkor som har meddelats enligt 9§ eller på annat sätt missbrukar

sin F-skattsedel och missbruket inte är obetydligt,

4. inte följer ett föreläggande att lämna särskild självdeklaration eller, i fråga om

handelsbolag, fråga om uppgifter som avses i 2 kap 25§ lagen (1990:325) om

självdeklaration och kontrolluppgifter, eller endast lämnar en handling med så

bristfälligt innehåll att den uppenbarligen inte kan ligga till grund för taxering,

5. brister i redovisning eller betalning av skatt enligt denna lag i en utsträckning

som inte är obetydlig,

6. har meddelats näringsförbud,

7. är i konkurs,

8. är eller har varit företagsledare i ett fåmansföretag eller i ett fåmansägt han-

delsbolag och det finns eller fanns förutsättningar att återkalla företagets eller

bolagets F-skattsedel på grund av ett förhållande som kan hänföras till före-

tagsledaren, eller

9. är ett fåmansföretag eller ett fåmansägt handelsbolag och en företagsledare i

företaget eller bolaget har handlat på ett sådant sätt att en F-skattsedel inte får

utfärdas för företagsledaren på grund av ett förhållande som avses i 3-8.
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har näringsförbud, är i konkurs eller att företagsledares handlande
”smittar” av sig på företaget. Detta gäller så länge grunden för återkallel-
sen finns kvar. (SBL 4 kap 11§). F-skatt får inte heller utfärdas för den
som inte har haft F-skatt men, om han hade haft det, skulle ha fått den
återkallad på grund av något förhållande som avses i 13§.

5.2 HUR FUNGERAR KONTROLLEN AV SOA-
ANMÄLNINGARNA IDAG?

SOA-anmälningarna kan omfatta en begäran om registrering till moms, till
arbetsgivarregistret samt ansökan om F-skatt. När en ansökan om F-skatt
kommer till SKM kontrolleras de personer, som har anknytning till det ak-
tuella företaget. Detta gäller såväl de delägare som anges på SOA-
blanketten som styrelseledamöterna enligt registreringsbeviset från PRV,
som skall bifogas. En utredning görs om vem eller vilka som är företagsle-
dare i företaget. Som företagsledare räknas enligt Kommunalskattelagens
(KL) anvisningar till 32§ punkt 14 ”den eller de personer som till följd av
eget eller närstående persons aktie- eller andelsinnehav i företaget eller
annan liknande grund har ett väsentligt inflytande i företaget …”.  Främst
kontrolleras att de inte har stora skatteskulder samt att de ej är försatta i
konkurs eller har näringsförbud. Det ansökande företaget får heller inte ha
stora redovisningsbrister eller skatteskulder. Handläggarna har tillgång till
KFM:s så kallade REX-register via terminalbild. I detta register finns bl. a.
uppgifter om vilka personer och företag, som är restförda hos KFM samt
vilka åtgärder som har gjorts åt detta t.ex. utmätning eller konkursansökan.
F-skatteinnehav kan också ifrågasättas på grund av ”smitta”. Detta innebär
att om en företagsledare i det sökande företaget har en företagsledande
ställning i ett annat företag och detta företag ”brister i redovisning och
betalning” enligt SBL:s bestämmelser ”i en omfattning som inte är
obetydlig”, kan utfärdande av F-skatt stoppas (SBL 4 kap 13§). Om före-
tagsledaren eller det ansökande företaget har skatteskulder men har en
uppgörelse med KFM får F-skattsedel tilldelas.
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En förutsättning för att få F-skatt är att man bedriver näringsverksamhet
och att denna uppfyller krav på varaktighet, självständighet och vinstsyfte.
En bedömning av om en inkomst är att hänföra till tjänst eller näringsverk-
samhet grundas framförallt utifrån graden av självständighet. Har inkoms-
ten uppkommit i en verksamhet, som kan betecknas som ett anställnings-
förhållande, eller härrör den från en självständigt bedriven verksamhet?
För att ta reda på det beaktas bl.a. antal arbetsgivare/utbetalare, förhållan-
den angående egna  lokaler, redskap, material, risktaganden och ersätt-
ningsformer m.m. Det räcker inte att konstatera att vissa formella förutsätt-
ningar, som kännetecknar en egen företagare, är uppfyllda t.ex. att företaget
är registrerat i bolagsregistret, att det förekommer handling som rubriceras
som anbud o.s.v. utan det är sådana kännetecken som är utmärkande för
hur verksamheten faktiskt bedrivits som är av betydelse. (Internt material,
SKR).

Bedömningen om det är fråga om näringsverksamhet eller inte görs av
SKM i samband med att företaget kommer in med en SOA-anmälan. SKM
har anvisningar att vara generösa med tilldelningen av F-skattsedel efter-
som det kan vara svårt för en näringsidkare att lämna så detaljerade upp-
lysningar om sin framtida verksamhet, som kanske skulle vara önskvärt.
Detta för att en alltför restriktiv bedömning vid tilldelning av F-skattsedel
kan innebära ett hinder för seriöst nystartande av företag. Däremot om det
klart framgår av omständigheterna att näringsverksamhet inte föreligger
och inte heller kan antas komma att föreligga skall F-skattsedel naturligtvis
inte utfärdas. (Internt material, SKR).

Det finns inget krav på att näringsverksamheten skall vara av en viss om-
fattning för att F-skatt skall tilldelas och F-skattsedel kan utfärdas även om
verksamheten går med förlust. För en del fysiska personer kan det bli aktu-
ellt med en så kallad FA-sedel, om den skattskyldige även har anställ-
ningsinkomster. Vid behandling av ansökan skall även kontrolleras om
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återkallelsegrund föreligger eller om tidigare återkallelse fortfarande har
verkan. (Internt material, SKR).

5.3 SKATTEREVISION

Skatterevision är den viktigaste formen av kontroll i samband med utred-
ningar  om ekonomisk brottslighet. Vid en revision kontrolleras att företa-
gets bokföring på ett riktigt och fullständigt sätt stämmer överens med de
affärshändelser som har förekommit i verksamheten och att gällande regler
har följts vid upprättandet av denna.. Beslut om skatterevision fattas av den
skattemyndighet där företaget har sitt säte men även undantagsvis av RSV.
Beslutet skall överlämnas till den som skall revideras innan revisionen
verkställs. Det skall framgå vad som är ändamålet med revisionen, d.v.s.
vilka skatter och avgifter som skall omfattas och vilken tidsperiod som
granskningen avser. Resultatet av revisionen redovisas i en så kallade revi-
sionspromemoria som är SKM:s beslutsunderlag samt det dokument i vil-
ket den skattskyldige får del av revisionsresultatet. Om det finns anledning
att anta att brott har begåtts är SKM skyldig att göra en anmälan till åkla-
garen. SKM är tillsammans med konkursförvaltarna de som oftast upp-
täcker ekonomisk brottslighet. (BRÅ-PM 1996:5).
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6  UN D E R S Ö K N I N G E N

I detta kapitlet presenteras, i första avsnittet, de variabler som i följande
avsnitt använts för att dela in företagen i kategorier. Vid redovisningen
av resterande variabler görs jämförelser mellan de olika kategorierna.

En kortfattad översikt av variablerna finns i bilaga 2.

Mitt uppdrag gick ut på att söka finna ut om det ur uppgifterna i SOA-
anmälningarna går att hitta parametrar, som påvisar vilka företag som kan
komma att brista i sina åligganden gentemot SKR. För att göra detta har jag
följt upp de 251 företagen och dess företrädare genom att titta på 30 olika
variabler. Variablerna har jag tagit fram tillsammans med min handledare på
SKR. Dessa variabler är och har varit lättillgängliga för handläggare på
SKM. Det är dock osäkert om de har använts vid kontrollen av SOA-
anmälningarna. Undersökningsperioden är från och med SOA-ansökan un-
der 1996 till våren 1999.

6.1 UNDERSÖKNING AVSEENDE SKATTEDEKLARATIONER
OCH BETALNINGAR

Variabel 1 – 12 syftar till att undersöka hur företagen sköter sina månatliga
skattedeklarationer, betalningar och andra åligganden. Jag har ej tittat på de
årliga självdeklarationerna. Dessa variabler har syftat till att finna ut vilka
företag som brister i sina åligganden framförallt gentemot SKM. Resultatet
av dessa variabler har använts för att dela in företagen i olika kategorier.

Tabell 2: Resultat på variabel 1 - 6

Inga Fåtal (> 5) Flera (< 5)

1. Omprövningar/beslut 66 26% 97 39% 88 35%

2. Luckor (deklarationer

saknas)

213 85% 24 10% 14 6%

3. Skönstaxeringar 239 95% 9 4% 3 1%

4. Negativa momsdeklara- 75 30% 45 18% 131 52%
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tioner

5. Nolldeklarationer 113 45% 45 18% 93 37%

6. Dröjsmålsavgifter 188 75% 37 15% 26 10%

1. Omprövningar/beslut
Omprövningar görs oftast för att företaget lämnat in en ändring eller rättelse
av en tidigare deklaration men kan också initieras av SKM på grund av ett
fel de gjort. Dessa omprövningar är inte oegentliga i sig men kan om man
har många sådana vara ett tecken på att man sköter sin bokföring dåligt. De
kan också öka misstankar om detta om de förekommer i kombination med
andra tecken på misskötsel, t.ex. skönstaxeringar o.d. Över en tredjedel av
alla företag har flera omprövningar.

2. Luckor i deklarationerna
Med luckor menas att det saknas moms-, arbetsgivar- eller skattedeklaration
för en eller flera perioder. Detta kan bero på okunnighet, sjukdom, resa
o.s.v. men det kan också vara ett tecken på slarv med bokföringen och/eller
betalningsproblem, särskilt om företaget har många sådana. 16% av företa-
gen har någon eller flera luckor. Dessa kommer sannolikt att skönstaxeras,
om inte företaget kommer in med deklaration.

3. Skönstaxeringar
Skönstaxering används om den skattskyldige inte lämnat deklaration eller
om uppgifterna i deklarationen är bristfälliga. Det innebär att SKM gör en
skönsmässig uppskattning om vad den skattskyldige skall betala. 12 företag
i undersökningen har blivit skönstaxerade en eller flera gånger, vilket får
betraktas som relativt få.



- 6 Undersökningen -

41

4. Negativa momsdeklarationer
När företagets redovisar större ingående än utgående skatt innebär detta att
de får tillbaka pengar från SKM. Det är inte ovanligt att företag har ett par
negativa momsdeklarationer, när det är nystartat och befinner sig i en inve-
steringsfas. Även företag, som fakturerar ett par stora summor per år, kan ha
negativa momsdeklarationer däremellan. Detta är vanligt för t ex stora
byggnadsentreprenader. Dock förekommer det att detta system utnyttjas.
Om ett företag har väldigt många eller nästan bara negativa momsdeklara-
tioner kan detta vara ett tecken på momsbedrägeri (se avsnitt 3.2). Över
hälften (52%) av företagen hade flera (mer än 5 st.) negativa momsdeklara-
tioner.

5. Nolldeklarationer
Med nolldeklarationer menas att företaget har redovisat noll som omsättning
och moms i skattedeklarationen för någon period. I början av bolagets verk-
samhet är det inte ovanligt att företaget har någon enstaka nolldeklaration.
Företag, som är vilande under någon period under året, har också ofta noll-
deklarationer under denna period. Dock kan nolldeklarationer om de före-
kommer i stor utsträckning vara ett tecken på att man försöker krympa verk-
samheten eller driva denna delvis svart.

6. Dröjsmålsavgifter
Dröjsmålsavgifter på grund av att man betalar sina skatter och avgifter för
sent är ett tecken på betalningsproblem. 26 av företagen har flera dröjsmåls-
avgifter.

Tabell 3: Resultat variabel 7 – 8

Nej Ja Har haft

7. Skatteskulder hos KFM 191 76% 31 12% 29 12%

8. Enskilda mål hos KFM 234 93% 10 4% 7 3%
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7. Skatteskulder hos KFM
Om företaget inte betalar sina skulder till SKM inom, restförs skulderna hos
KFM. Skatteskulder hos KFM är därmed ett klart tecken på betalningspro-
blem. 31 av företagen, har skatteskulder hos KFM. Av årsredovisningen
1997 alt 1997/98 framgår att hälften av dessa företag går med vinst.

8. Enskilda mål hos KFM
Ett enskilt mål hos KFM innebär att företaget har blivit restfört hos KFM av
ett annat företag t ex en leverantör. En intressant observation är att det finns
fler företag med skatteskulder hos KFM än företag med enskilda mål. Detta
kan bero på att man hellre håller sig på god fot med leverantörer än med
staten, men en troligare anledning är att företagens leverantörer anlitar in-
kassoföretag eller använder sig av ett inkassoprogram och på så sätt får be-
talt, innan det gått så långt som till KFM. SKM:s fordringar restförs direkt
hos KFM när betalning uteblir.

Tabell 4: Resultat variabel 9 - 12

Nej Ja Delvis Uppgift saknas

9. Lämnar årsredovisning till PRV 2 1% 235 94% 14 6%

10. Redovisar vinst i årsredovis-

ningen

75 30% 176 70%

11. Oren revisionsberättelse 217 86% 30 12% 4 2%

12. Planerad/pågående revision 242 96% 9 4%

9. Årsredovisning till PRV
Hur snabbt sänds årsredovisningarna till PRV? Enligt Folkesson (1992) är
det vanligt att företag som gått i konkurs, har slarvat med denna sak under
det senaste eller de senare åren. 235 (94%) av företagen hade lämnat årsre-
dovisning till PRV. Bara två stycken har inte lämnat någon årsredovisning
alls till PRV. Ett av dessa företag har gått i konkurs. För resterande 14 före-
tag saknas fortfarande den senaste årsredovisningen.
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10. Redovisar bolaget skattepliktig vinst?
Att redovisa förlust är naturligtvis inget otillåtet. Jag tyckte ändå att det var
en intressant variabel att ha med. 176 (70%) av företagen redovisar vinst.

11. Företag med orena revisionsberättelser
Totalt har 30 (12%) av företagen i undersökningen fått en oren revisionsbe-
rättelse i årsredovisningen.

 I 12 fall påminner revisorn om likvidationsplikten i ABL 13:23 och 5 av
dessa företag har sedan avvecklats på olika vis; tre har gått i konkurs och
två har blivit avregistrerade på grund av för lågt aktiekapital.

 I 16 av fallen anmärktes på att företaget inte betalade skatter och avgifter
i tid eller på ett korrekt sätt. 13 av dessa företag har eller har haft skatte-
skulder hos KFM. Flera av dessa hade också omprövningar, luckor och
skönstaxeringar.

12. Planerad/pågående skatterevision
En skatterevision initieras oftast för att SKM har fått en indikation på att fö-
retaget bör kontrolleras. Ibland utförs även planmässiga revisioner men
detta har (enligt Olle Thegerström) inte varit aktuellt under undersöknings-
perioden. 9 st. av de undersökta företagen är aktuella för skatterevision. Det
kan alltså finnas fler företag i undersökningen som har varit föremål för
skatterevision.

6.2 KATEGORISERING AV FÖRETAGEN

Jag har valt att dela in undersökningsföretagen i tre grupper, framförallt ba-
serat på hur de sköter sina åligganden beträffande deklarationer och betal-
ningar av skatter och avgifter. Syftet med undersökningen är ju att ta fram
de företag som brister i sina åligganden – ”problemföretag”, och se om nå-

                                                          
3 Om hälften av bolagets aktiekapital är förbrukat är det skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning som
skall granskas av revisorerna. Är fallet så att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet skall
bolagets ägare ta ställning om bolaget bör träda i likvidation.
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got skiljer dessa från andra företag. Jag tyckte också, att det var intressant
att titta på vad som kännetecknar de företag, som sköter sig exemplarisk –
”mönsterföretagen”. Företagen däremellan kallar jag ”vanliga företag”. In-
delningen har skett utifrån resultatet på variablerna 1 – 12 Jämförelser mel-
lan kategorierna kommer att göras för kommande variabler. Jag definierar
de tre kategorierna enligt följande:

Mönsterföretag: (29 st.) har inga eller ett fåtal omprövningar,  inga luckor,
inga skönstaxeringar, inga dröjsmålsavgifter,  inga skatteskulder hos KFM,
inga eller ett fåtal negativa momsdeklarationer eller nolldeklarationer, läm-
nar årsredovisning till PRV, har inte oren revisionsberättelse i årsredovis-
ningen samt går med vinst.
Vanliga företag:  (168 st.) Här finns de ”normala” företagen. Dessa företag
sköter sig i stort sett. De kan ha någon enstaka dröjsmålsavgift eller lucka i
deklarationerna.
Problemföretag: (54 st.) har skatteskulder hos KFM och/eller oren revi-
sionsberättelse och/eller har blivit skönstaxerad fåtal eller flera gånger
och/eller har gått i konkurs.

6.3 KARTLÄGGNING AVSEENDE BRANSCH OCH STORLEK
M.M.

De sex följande variablerna syftar till att kartlägga vad det är för företag
som ingår i undersökningen dels branschmässigt, dels storleksmässigt (med
avseende på omsättning, antal anställda och aktiekapital) samt vad de har
för räkenskapsår och hur de redovisar moms. Finns det någon skillnad mel-
lan de olika kategorierna av företag vad gäller dessa variabler? Finns det
något som utmärker problemföretagen?

13. Bransch
De största enskilda branscherna tycks stämma väl överens med de största
branscherna för SKR. Övervägande delen av företagen är konsult- eller
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andra tjänsteföretag. Den största huvudgruppen har SNI-kod4 74, ”Andra
företagstjänster” med 66 företag. Inom denna grupp ligger bl.a. branscherna
”konsultverksamhet med avseende på företagets organisation, information
m.m.”, ”bygg- och annan teknisk konsultverksamhet” och  redovisning/ re-
visionsbyråer.

Tabell 5: De 10 största branscherna i undersökningen (Huvudgrupper, SNI). Hela listan

finns i bilaga 3.

SNI Klartext Alla 100% Mönster 12% Vanliga 66% Problem 22%

74 Andra företagstjänster 66 100% 10 15% 45 68% 11 17%

51 Parti- och agenturhandel 33 100% 2 6% 26 79% 5 15%

52 Detaljhandel 28 100% 5 18% 16 57% 7 25%

72 Databehandlingsverksamhet 19 100% 1 5% 16 84% 2 11%

50 Handel med och service av

motorfordon, drivmedel

11 100% 1 9% 5 45% 5 45%

45 Byggverksamhet 10 100% 1 10% 6 60% 3 30%

55 Hotell- och restaurang 10 100% 1 10% 6 60% 3 30%

70 Fastighetsverksamhet 10 100% 1 10% 8 80% 1 10%

22 Förlagsverksamhet 7 100% 2 29% 3 43% 2 29%

63 Resebyråverksamhet 7 100% 0 0% 5 71% 2 29%

Inom samtliga kategorier, mönster, vanliga och problemföretag, är bran-
schen företagstjänster störst med avseende på antal företag. Bland dessa kan
man finna att bokförings- och revisionsbyråer är högt representerade bland
mönsterföretagen men ingen sol utan fläckar då 2 av dessa företag finns re-
presenterade bland problemföretagen. Handel med och service av motor-
fordon har en hög andel problemföretag, 5 företag av 11 (45%). Av de fö-
retag som BRÅ (BRÅ-PM 1996:5) och Branschsaneringsutredningen (SOU
1997:111) tar upp som problemföretag finns inte frisör-, taxi- och städfö-
                                                          
4 Standard för svensk näringslivsindelning (SNI) är en statistisk standard för klassificering av produktions-
enheter till näringsgrenar/branscher. SNI-koderna är femsiffriga och de två första siffrorna avser huvud-
grupp.
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retag representerade i min undersökning. Detta torde bero på att de verk-
samheterna oftast drivs i form av enskild firma eller handelsbolag.

14. Omsättning

Figur 5. Företagens omsättning. Källa: egen undersökning.

Nästan 80% av företagen har en omsättning under fem miljoner kronor. Att
de är så många beror säkert på att det, för de flesta av företagen i undersök-
ningen, rör sig om dess första eller andra räkenskapsår. Det är svårt att hinna
skapa en så stor omsättning i början av bolagets livscykel. För de flesta av
företagen ligger omsättningen på mellan en och fem miljoner kronor.
Högsta omsättningen i undersökningen är 365 miljoner kronor. Det finns
också ett företag med en omsättning på 148 miljoner kronor men sedan har
resterande företag en omsättning under hundra miljoner kronor. Bara ett
problemföretag finns bland företagen med över tiomiljoner kronor i omsätt-
ning. Detta har troligen att göra med att större företag har utbildad personal
som sköter ekonomin. Man har utvecklade rutiner för dessa arbetsuppgifter
och internkontrollsystem såsom attestering av fakturor o.s.v.
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15. Antal anställda

  Figur 6. Anställda. Källa: egen undersökning.

De flesta företagen i urvalet har mellan noll och fem anställda. Även här ser
man att problemföretagen är underrepresenterade bland företagen med flest
anställda. Inga problemföretag finns representerade bland dem med över tio
anställda.

16. Aktiekapital

Figur 7. Företagens aktiekapital. Källa: egen undersökning.
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79% av företagen har ett aktiekapital på minimibeloppet 100 000 kronor.
Tidsfristen för att höja aktiekapitalet till det nya minimibeloppet gick ut vid
årsskiftet. I undersökningen finns 23 företag som har kvar ett aktiekapital på
50 000 kronor och 9 st. (varav 5 problemföretag) av dessa har blivit avregi-
strerade av PRV på grund av detta. De övriga har enligt PRV höjt sitt aktie-
kapital i sista minuten och beroende på långa handläggningstider, har de
ännu inte fått det nya aktiekapitalet registrerat.

17. Räkenskapsår

Tabell 6: Resultat variabel 17

17. Räkenskapsår Alla (251) Mönster (29) Vanliga (168) Problem (54)

Kalenderår 55% 52% 55% 59%

Brutet räkenskapsår 45% 48% 45% 41%

100% 100% 100% 100%

Finns det någon skillnad vad gäller räkenskapsår mellan de olika företagen?
Kan det tänkas att det är speciellt förmånligt för oseriösa företag att  använ-
da sig av brutet räkenskapsår? Det verkar inte så då drygt hälften av företa-
gen har kalenderår som räkenskapsår och relationen är i stort sett densamma
för alla kategorier.

18. Hur företaget redovisar moms

Tabell 7: Resultat variabel 18

18.  Momsredovisning Alla (251) Mönster (29) Vanliga (168) Problem (54)

I självdeklarationen 18% 35% 15% 17%

Månadsvis 78% 62% 81% 76%

Ej momsregistrerad 4% 3% 4% 7%

100% 100% 100% 100%
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Om företaget har en omsättning under en miljon kan det välja att redovisa
sin moms i den årliga självdeklarationen. 78% av alla företag redovisar
moms månadsvis. 4% är inte momsregistrerade. Nämnvärt är att en relativt
stor andel av mönsterföretagen redovisar moms i självdeklarationen. Detta
kan vara en orsak till att de är just mönsterföretag, eftersom slarv med de
månatliga momsdeklarationerna inte kan äga rum. Dock redovisas arbetsgi-
varavgifter och personalens källskatt månadsvis.

6.4 KARTLÄGGNING AV FÖRETAGENS VD/FIRMATECKNARE

Variablerna 19 - 25 är en kartläggning av företagets VD/Firmatecknare. Vid
handläggningen av en SOA-ansökan skall en utredning göras om vem som
är bolagets företagsledare (se sidan 35). I denna undersökning har jag för
enkelhets skull antagit att VD, eller om sådan saknas, en av firmatecknarna
(vanligtvis styrelseledamöterna) är företagsledare i bolaget.

19. Födelseår

Tabell 8: Resultat variabel 19

19. Födelseår Alla Mönster Vanliga Problem

1920 – 29 3 1% 3% 1% 2%

1930 – 39 13 5% 7% 5% 4%

1940 – 49 79 31% 31% 32% 30%

1950 – 59 89 35% 38% 34% 39%

1960 – 69 56 22% 17% 24% 20%

1970 – 79 11 4% 3% 4% 6%

251 100% 100% 100% 100%

BRÅ (BRÅ-PM 1996:5) skriver att den typiske ekobrottslingen är en man i
40- till 50-årsåldern. Detta stämmer bra in på företagsledarna i problemfö-
retagen men även på företagarna i stort, varför man inte kan säga att det är
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nåt speciellt utmärkande för just ”oseriösa” företagare. Två tredjedelar av
företagarna i undersökningen är födda på 1940- och 1950-talen.

20. Könsfördelning

Tabell 9: Resultat variabel 18

20. Könsfördelning Alla (251) Mönster (29) Vanliga (168) Problem (54)

Man 86% 90% 85% 87%

Kvinna 14% 10% 15% 13%

100% 100% 100% 100%

86% av företagsledarna är män. Könsfördelningen skiljer sig inte nämnvärt
inom de olika kategorierna. Andelen kvinnor är inte mindre i kategorin pro-
blemföretag, varför man inte utifrån detta material kan säga att kvinnor
sköter sig bättre än män i det här avseendet.

21. VD/firmatecknare har privata skulder hos KFM

Tabell 10: Resultat variabel 21

21. VD/FT har skulder

hos KFM

Alla (251) Mönster (29) Vanliga (168) Problem (54)

Nej 74% 100% 79% 44%

Ja 9% 0% 5% 28%

Har haft 17% 0% 16% 28%

100% 100% 100% 100%

Mer än hälften av VD i problemföretagen har eller har haft skulder hos
KFM jämfört med ingen i mönsterföretagen.  Av de företag som har skatte-
skulder hos KFM (31 st.) är andelen företagsledare som har eller har haft
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privata skulder hos KFM två tredjedelar. Korrelationen5 mellan företag, som
har skatteskulder hos KFM (variabel 7) och VD med skulder hos KFM (va-
riabel 21), är 0,39 eller om man räknar med de företag och VD som både
har eller har haft skulder 0,42. Det råder alltså ett klart samband mellan
dessa variabler.

22 – 25. Ägande eller styrelsefunktion i annat bolag

Tabell 11: Resultat variabel 22 - 25

Alla (251) Mönster (29) Vanliga (168) Problem (54)

22. Ägande i annat bolag 53% 52% 52% 57%

23. Styrelsefunktion i annat bolag 64% 66% 65% 61%

24. Styrelsefunktion i konkursbolag 25% 38% 21% 30%

25. Företagsledare i personlig kk 1% 0% 0% 6%

Totalt är drygt hälften av företagsledarna delägare i och nästan två tredje-
delar av företagarna sitter i styrelsen för något annat företag. Relationerna är
ungefär samma inom de olika kategorierna. En fjärdedel av företagsledarna
har varit inblandade i en konkurs.  Andelen i problemföretagen är mindre
än andelen i mönsterföretagen, vilket är anmärkningsvärt. Denna iakttagel-
se stämmer inte med uppfattningen om att  oseriösa företagare gör konkurs
efter konkurs.
För att kontrollera detta närmare granskade jag de företag som hade en fö-
retagsledare, som suttit i styrelsen för ett konkursföretag (totalt 63 st.). Detta
för att se om det förelåg någon skillnad i antal konkurser, mellan de olika
kategorierna. Jag tittade på samtliga företag inom kategorin mönster (11 st.)
och problem (16 st.) samt var tredje för kategorin vanliga (12 st. av 36).
Bland mönsterföretagen visade sig två företagsledare vara revisorer och
därför med i styrelsen för flera konkursföretag, så dem räknade jag bort.
Alltså 9 st. mönsterföretag (vilket gör att andelen blir 31% istället för 38%).
                                                          
5 Korrelation är ett mått för att mäta sambandet mellan två variabler. Värdet ligger alltid mellan –1 och 1.
Värden nära 0 tyder på att variablerna inte är korrelerade
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Bland problemföretagen var samma person företagsledare i tre företag allt-
så räknade jag denne bara en gång vilket gör 14 istället för 16 st. Antal kon-
kurser har jag sedan satt i relation till antal styrelseuppdrag.

Tabell 12: Andel konkurser för företagsledare med inblandning i tidigare konkurs. Ta-
bellen visar objektsnummer (det ”id-nummer” som bolaget blivit tilldelat i undersökning-
en), antal styrelseuppdrag som företagsledaren har, antal av dessa som är konkurser
samt andelen konkurser. Källa: egen undersökning.
Mönsterföretag Vanliga företag Problemföretag

Obj.

nr

Antal

uppdr

Antal

kk

Andel

kk

Obj.

nr

Antal

uppdr

Antal

kk

Andel

kk

Obj.

nr

Antal

uppdr

Antal

kk

Andel

kk

8 4 1 25% 7 2 1 50% 14 3 1 33%

65 3 1 33% 35 14 6 43% 34 22 6 27%

73 2 1 50% 42 16 7 44% 86 6 3 50%

87 18 3 17% 55 2 1 50% 105 4 2 50%

157 4 3 75% 72 5 1 20% 115 2 1 50%

158 8 3 38% 90 2 1 50% 131 3 1 33%

164 9 1 11% 109 3 1 33% 141 2 1 50%

210 5 1 20% 125 4 1 25% 143 2 1 50%

211 4 3 75% 148 2 1 50% 152 2 1 50%

Medel 6,3 1,9 38% 180 10 1 10% 186 4 1 25%

196 3 1 33% 198 3 3 100%

238 4 2 50% 206 3 1 33%

Medel 5,6 2 38% 207 4 2 50%

214 6 4 67%

Medel 4,7 2 48%

Företagen i mönstergruppen har ett medeltal på 6,3 styrelseuppdrag och 1,9
konkurser, alltså 38% konkurser. De vanliga företagen har ett medeltal på
5,6 uppdrag varav 2 konkurser eller 38% medan problemföretagen har ett
medeltal på 4,7 styrelseuppdrag varav 2 konkurser alltså 48%. Det verkar
alltså vara en något högre andel konkurser för företagen i problemgruppen.
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Trots det verkar det inte ha någon större betydelse för hur företaget utveck-
las om företagsledaren har varit inblandad i en tidigare konkurs eller inte.
Dock tar inte undersökningen hänsyn till problematiken med att företagsle-
dare och styrelse ”hoppar av” innan konkurs, vilket kan snedvrida resultatet.
Endast tre av företagen (1%) har en företagsledare som har varit i personlig
konkurs. Samtliga dessa är företagsledare i problemföretag.

6.5 ÖVRIGT

26. Styrelse stämmer med ägare

Tabell 13: Resultat variabel 26

26. Styrelse stämmer

med ägare?

Alla (251) Mönster (29) Vanliga (168) Problem (54)

Nej 23% 17% 24% 24%

Ja 13% 11% 12% 17%

Delvis 55% 55% 56% 52%

Uppgift saknas 9% 17% 8% 7%

100% 100% 100% 100%

Det vanliga är i fåmansaktiebolag (som det ju i stor utsträckning rör sig om i
undersökningen) att styrelse stämmer överens med ägare. I drygt hälften av
fallen stämmer styrelsemedlemmarna delvis överens med delägarna. Detta
beror ofta på att företaget ägs av två delägare medan styrelserna ofta består
av tre personer; två styrelseledamöter och en suppleant. Man måste alltså ta
in en tredje person. I 23% (58 st.) av fallen stämmer styrelsen inte alls med
ägarna. Fördelningen är ungefär densamma inom samtliga kategorier.
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27 – 28. Styrelse- och ägarförändringar

Tabell 14: Resultat variabel 27 – 30

Alla (251) Mönster (29) Vanliga (168) Problem (54)

27. Styrelseförändringar 41% 28% 42% 46%

28. Ägarförändringar 33% 14% 37% 30%

29. Ändring av säte 7% 3% 7% 11%

30. Byte av revisor 20% 10% 23% 19%

Det kan finnas många anledningar till att ett företag byter styrelse eller äga-
re. En kan vara att den egentlige företagsledaren inte har varit berättigad att
söka F-skattsedel för bolaget exempelvis på grund av ”smitta” (se sidan 35).
Någon annan kan då ha fått stå som delägare eller styrelseledamot vid ansö-
kan. Det förekommer också att  företaget byter styrelse precis innan det går
omkull efter att tidigare företagsledare plundrat bolaget. Resultatet visar att
problemföretagen inte har ägarförändringar i större utsträckning än andra
företag och endast något högre andel av problemföretagen har ändrat sty-
relse. Mönsterföretagen har dock bytt styrelse och ägare i mindre utsträck-
ning än övriga företag.

29. Ändring av säte
Misstanke finns om att företag som skattefuskar oftare byter säte än andra
företag för att myndigheterna inte skall få upp ögonen för dem. Troligen
byter man då ofta till storstadsregioner där myndigheterna är överbelastade
och man försvinner i mängden. Resultatet visar att en något högre andel av
problemföretagen har bytt säte men dessa siffror är så pass låga att det är
svårt att dra några slutsatser utifrån dem.

30. Byte av revisor.
Det kan vara ett varningstecken om ett företag byter revisor. Anledningar
kan vara att den förra revisorn varit alltför noggrann och ej lämnat rena revi-
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sionsberättelser i årsredovisningen, men även att revisorn sagt upp sig på
grund av att han ej fått tillgång till räkenskaperna. Man kan därmed miss-
tänka att problemföretagen byter revisor oftare än de andra, men så visar
sig inte vara fallet. Dock kan man se att mönsterföretagen bytt revisor i
mindre utsträckning än de andra företagen.
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7  AN A L Y S

I detta kapitel analyserar jag resultaten genom att svara på de fråge-
ställningar som presenterades i avsnitt 1.5.

Av de 251 aktiebolag som beviljats F-skatt under 1996 är det bara 21 st.
(8%) som har upphört. (11 st. har gått i konkurs, 1 företag har likviderats
och 9 företag har blivit avregistrerade på grund för lågt aktiekapital.) Detta
torde vara en låg siffra då en allmän uppfattning är att en stor andel av ny-
startade företag går omkull under sina första levnadsår. Med all sannolik-
het beror denna skillnad på att jag har begränsat mig i undersökningen till
att bara undersöka aktiebolag. Ofta startas verksamheter i någon annan as-
sociationsform, vanligen enskild firma eller handelsbolag, som sedan om-
bildas till aktiebolag när de har växt till sig. Aktiebolagen har således en
bättre överlevnadsförmåga än andra associationer eftersom man redan
kommit en bit på väg.

 Hur vanligt är det med företag som brister i sina deklarations- och be-
talningsåligganden bland aktiebolag på SKR.?

Av de 251 undersökta företagen kan 54 st. (22%) betraktas som problem-
företag. Karakteristiskt för dessa är att de, i varierande grad, missköter sina
åligganden vad gäller bl.a. skattedeklarationer och betalningar. De har ofta
skulder hos KFM och vissa av dem har blivit skönstaxerade. Många har
också orena revisionsberättelser vilket tyder på brister i redovisningen.

 Går det att se om det är en speciell typ av företag, storleksmässigt, som
brister i sin deklarations- och betalningsskyldighet?

Eftersom de flesta bolagen i undersökningen är nystartade är de stora bola-
gen underrepresenterade. Problemföretagen finns nästan uteslutande bland
småföretagen. Bara ett problemföretag finns bland företagen med över
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tiomiljoner kronor i omsättning. En anledning är säkert att bokföring och
betalningar, i de stora bolagen, sköts av en ekonomiavdelning och att man
har utvecklade rutiner för dessa uppgifter. I de mindre bolagen är det ofta
företagaren själv som även sköter företagets ekonomi. Denne har troligen
mycket annat att tänka på vad gäller bolaget och man kan tänka sig att
pappersarbetet inte alltid prioriteras. Jag har också svårt att tänka mig att
ett företag, som det inte sköter sina åligganden gentemot myndigheter, kan
växa sig stort. I tillväxtfaserna är företagen ofta beroende av finansiärer
och måste därför visa sig kreditvärdiga. Företagen i de högre storleksklas-
serna har troligen också mer sofistikerade sätt att fuska än att bara under-
låta att betala skatt, eller som Holmquist (1990) uttrycker det:

”…ju större ett företag blir, desto mer professionell blir också dess ledning och

administration. Denna ökade professionalitet blir en hjälp att undgå olagligheter

– eller att utföra olagligheter mer professionellt”.

Det är också lättare för företagsledare i mindre bolag där ägare och styrelse
är samma person att utföra tveksamma transaktioner utan insyn.

 Stämmer Brottsförebyggande Rådets (BRÅ-PM 1996:5) beskrivning av
personer dömda för ekonomiska brott med bilden av företagsledarna i
de företag som enligt min undersökning brister i sina åligganden?

BRÅ:s beskrivning av personer dömda för ekonomiska brott stämmer med
företagsledarna i problemföretagen i min undersökning, så tillvida att den
typiske problemföretagaren är en man i medelåldern. Denna beskrivning
stämmer dock på företagen i stort varför man inte kan säga att det är något
utmärkande för problemföretagen.
BRÅ skriver också att kvinnor är underrepresenterade vid ekonomiska
brott. Detta stämmer också i min undersökning på det viset att 86% av fö-
retagarna i min undersökning är män. Dock är fördelningen mellan män
och kvinnor ungefär densamma i samtliga mina kategorier varför man inte
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kan dra några slutsatser om att de kvinnliga företagsledarna skulle sköta
sig bättre. I undersökningen har jag inte tagit hänsyn till nationalitet. Ett
subjektivt intryck är dock att mycket få utländska efternamn figurerat som
företagsledare i de undersökta bolagen.

 Förekommer de ”oseriösa” branscherna som nämns, i RRV:s rapport
(RRV 1998:29), i Branschsaneringsutredningen (SOU 1997:111) och
av BRÅ (BRÅ-PM 1996:5) även i min undersökning?

När det gäller Branschsaneringsutredningens och RRV:s rapporter om pro-
blembranscher så finns det likheter med min undersökningen. I branscher-
na ”handel med och service av motorfordon, drivmedel mm”, hotell- och
restaurangverksamhet samt byggverksamhet är problemföretagen överre-
presenterade. Gemensamt för dessa branscher är att de framförallt vänder
sig till privatpersoner. Det är alltså relativt lätt för dessa branscher att driva
delar av verksamheten svart då kvitton inte efterfrågas i samma utsträck-
ning som av företagskunder. Handel med och service av motorfordon har
en hög andel problemföretag, 45%. Av de företag som BRÅ och Bransch-
saneringsutredningen tar upp som problemföretag finns inte frisör-, taxi-
och städföretag representerade i min undersökning. Detta torde bero på att
de verksamheterna oftast drivs i form av enskild firma eller handelsbolag.

 Har VD/firmatecknare i aktiebolag  med skatteskulder hos Kronofog-
demyndigheten (KFM) även egna skulder hos KFM?

Här finns ett tydligt samband i undersökningen. Mer än hälften av före-
tagsledarna i kategorin problemföretag har eller har haft skulder hos KFM
men ingen i mönsterföretagen. 31 företag (av problemföretagen) hade
skatteskulder hos KFM och hos dessa var det hela två tredjedelar av före-
tagsledarna som hade eller hade haft privata skulder hos KFM. Detta anser
jag talar för att företagsledaren tar med sig sin egen betalningsmoral in i
företaget.
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 Har det faktum att VD/firmatecknare tidigare varit inblandad i en kon-
kurs någon påverkan på hur företaget utvecklas? Om så är fallet, hur?

Ett anmärkningsvärt resultat av studien är att medverkan i tidigare konkurs
inte ger någon prognos över hur framtida företag kommer att skötas. En
allmän uppfattning är annars, att det är samma personer, som gör konkurs
efter konkurs och att problemföretagen borde varit överrepresenterade här.
Vid jämförelse angående antal konkurser verkar problemföretagen ha en
något högre andel. Trots detta verkar det inte ha någon större betydelse för
hur företaget utvecklas om företagsledaren har varit inblandad i en tidigare
konkurs eller inte. Några lär sig av sina misstag och några gör kanske
samma misstag om igen. Att företagare startar om igen efter en konkurs
kan snarare ha att göra med att det är svårt att gå tillbaka till en lönean-
ställning när man en gång varit ”sin egen”.
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8  SL U T D I S K U S S I O N

Detta sista kapitel inleds med ett avsnitt med egna reflektioner som
följs av, rekommendationer till SKM och slutligen förlag till fortsatta

studier på området.

8.1 REFLEKTIONER

Kan man då säga att det är något speciellt som kännetecknar problemföre-
tagen, utöver det faktum att de inte sköter sina åligganden? Svaret är nej på
den frågan, enligt de variabler som jag har använt mig av. Visserligen kan
man säga att det framförallt är småföretag som brister i sina åligganden,
vilket inte är konstigt då småföretagen, av naturliga skäl, är överrepresen-
terade i undersökningen. Att företagen är små är ju inte heller något speci-
fikt för problemföretagen. När ett företag ansöker om F-skatt är det oftast
nystartat och därmed litet. Man kan knappast utgå ifrån att företaget kom-
mer att missköta sina skattedeklarationer och betalningar bara därför.

Vad gäller företagsledarna kan man inte heller där se att det är något speci-
ellt, som kännetecknar dem i problemföretagen. Inom samtliga kategorier
är det vanligast med en manlig företagsledare i medelåldern. Att fördel-
ningen inte skiljer sig mellan könen i de olika kategorierna tolkar jag så att
kvinnliga företagare inte är mer skötsamma än sina manliga kollegor.

I undersökningen finns dock ett tydligt samband. Av de företag som har
skatteskulder hos KFM, har hela två tredjedelar företagsledare, som har
eller har haft privata skulder hos KFM. Detta vill jag tolka som att före-
tagsledarens betalningsmoral eller sätt att sköta ekonomin överförs till bo-
laget. Enligt detta skulle de så kallade smittoreglerna (se sidan 35) i högsta
grad vara relevanta. I en del fall kan naturligtvis företagarens problem ock-
så vara en följd av företagets. BRÅ menar att ekonomiska problem ofta är
ett incitament till ekonomiskt brottslighet (se sidan 22). Dock är det oklart
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om de menar ekonomiska problem i företaget eller i företagarens privata
ekonomi.

Man kan även se vissa tendenser som stämmer överens med litteraturen
vad gäller att vissa branscher är speciellt utsatta för skattefusk. I samband
med detta kan man fråga sig om företagare söker sig till dessa branscher
för att utnyttja möjligheterna att fuska eller om de ”tvingas” in i fusket för
att kunna konkurrera enligt de villkor som gäller.

SKM vill på ett enkelt sätt och så tidigt som möjligt se vilka företag som
kan vara potentiella problemföretag. Lösningen till detta skulle kunna vara
en analysmodell. Är det möjligt att utveckla en modell för att prognostisera
hur ett företag kan komma att utvecklas? Utifrån de variabler som jag har
använt mig av i min undersökning, anser jag inte att det går. Detta behöver
dock inte betyda att det inte finns strukturer som kan förutsäga hur företag
kan komma att utvecklas. Man kanske skulle kunna finna dessa i andra va-
riabler. Jag tror att det är företagarens värderingar, som i stor utsträckning
styr hur företaget handlar i olika situationer. Dennes värderingar påverkas i
sin tur av ett stort antal faktorer. En modell skulle i så fall behöva bestå av
orimligt många, mer individrelaterade, variabler. En sådan modell skulle
vara i stort sett omöjlig, samt enligt min åsikt, oacceptabel ur etisk syn-
punkt, att använda sig av i praktiken.

8.2 REKOMMENDATIONER TILL SKATTEMYNDIGHETEN

För SKM hade det varit idealiskt, att ur ett antal uppgifter, lämnade i före-
tagens SOA-anmälningar, kunna förutsäga företagens framtid. Med denna
prognos som utgångspunkt skulle de då kunna agera rationellt mot oseriösa
företag. Dock skulle de inte, enbart på grund av vissa förutsättningar, kun-
na hindra företagare från att få f-skattsedel, men de skulle kunna vara extra
vaksamma mot företag med vissa givna egenskaper.
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När det, utifrån de enkla variabler jag har använt mig av i undersökningen,
inte går att utveckla någon modell bör SKM istället satsa på uppföljning av
nya företag, och framförallt på att reagera snabbt vid tecken på oegentlig-
heter. SKM bör också ha en fortsatt noggrann kontroll av, om personer re-
laterade till företagen, finns i KFM:s REX-register, då det i undersökning-
en finns ett klart samband mellan företagsledare med skulder hos KFM och
företag med dito. Enligt detta är de s.k. smittoreglerna relevanta. Dock be-
höver det inte ha någon större betydelse vad gäller om personerna har varit
involverade i någon tidigare konkurs.

I övrigt anser jag att samhället i stort borde satsa på åtgärder för att få till
en attitydförändring bland invånarna. I dagsläget är ekonomisk brottslighet
inget ”fult” brott och attityderna för att arbeta svart är positiva särskilt
bland unga. Möjligheterna att fuska måste också minskas genom att t.ex.
öka risken för upptäckt genom effektiva kontrollsystem. Sanktioner i form
av indragna tillstånd, näringsförbud och dylikt torde också vara betydligt
mer avskräckande än t ex böter.

8.3 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER

Då antalet aktiebolag som upphört i denna undersökningen inte var särskilt
stort, kan det vara intressant att titta på andra bolagstyper. Aktiebolag har
troligen, som tidigare sagts, en bättre överlevnadsförmåga än andra före-
tagstyper. Av de branscher som bl.a. BRÅ tar upp, som branscher särskilt
utsatta för skattebrott, är taxi- frisör- och städbranscherna inte represente-
rade i undersökningen, troligen på grund av att detta är typiska företag,
som drivs som handelsbolag eller enskild firma. Det hade då kanske varit
intressant att göra en stickprovsundersökning med samtliga bolagstyper för
att se, dels vilka branscher, dels vilka bolagstyper som är speciellt utsatta
för skattefusk.
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Avsikten från början var även att titta på företagens revisorer. På SKR
tycker man sig ha observerat att vissa revisorer ofta figurerar i oseriösa
sammanhang. Min avsikt var att titta på det antal uppdrag som revisorerna
hade samt andelen av dessa som var konkurser. Jag kunde dock inte full-
följa denna undersökning på grund av tidsbrist. Det hade också varit in-
tressant att göra en undersökning av företag som fått starta-eget-bidrag för
att se hur dessa har klarat sig.

I efterhand har jag också kommit på att vissa variabler kanske borde ha be-
handlats annorlunda. Detta gäller framförallt de inledande variablerna;
Omprövningar, Negativa momsdeklarationer och Nolldeklarationer.
Gemensamt för dessa är att de på intet sätt är otillåtna. Anledningar till att
företag har dessa kan vara många. Det säger inte så mycket om ett företag,
om de har fler eller färre än fem sådana. Angående dessa variabler hade det
varit intressantare att se hur många och framförallt andel av totala antalet
deklarationer samt när och hur dessa förekommer, t ex bara i början, bara i
slutet eller utspritt på hela undersökningsperioden. Dock har resultatet på
dessa variabler inte haft någon större betydelse vid indelningen i kategorier
utom i viss mån för mönsterföretagen. Denna kategori kan dock betraktas
som ”extra” i undersökningen då det viktigaste har varit att skilja ut pro-
blemföretagen. En annan anledning till att man kanske borde ha haft andel
i förhållande till totalt antal deklarationsperioder är att företagen har levt
olika länge. Företagen har registrerats för F-skatt under 1996 vilket medför
att vissa företag kan ha funnits nästan ett år längre än andra.

Det hade också varit intressant att titta på hur dessa variabler förekommer i
relation till de andra variablerna. Det har dock varit svårt att tidsmässigt
genomföra sådana jämförelser mellan variablerna. Eftersom materialet be-
står av 30 variabler och 251 företag finns det ett oändligt antal kombina-
tioner att titta på.
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B I L A G A  1 :
Ö V E R S I K T  V A R I A B L E R

Variabel Beskrivning/motiv
1 Antal omprövningar/beslut Företagen eller SKM initierar ändring-

ar i tidigare deklarationer. Kan vara ett
tecken på dåligt skött bokföring.

2 Antal luckor i deklaratio-
nerna

Deklarationer saknas för vissa perio-
der. Kan vara tecken på dåligt skött
bokföring och/eller betalningsproblem.

3 Antal skönstaxeringar Den skattskyldige har inte lämnat de-
klarationer eller uppgifterna har varit
bristfälliga så SKM har fått göra en
skönsmässig uppskattning om vad den
skattskyldige skall betala.

4 Antal negativa momsdekla-
rationer

Företagets ingående skatt är större än
den utgående vilket medför att man får
tillbaka pengar från SKM. Kan om fö-
retaget har extremt många sådana vara
ett tecken på momsbedrägeri.

5 Antal nolldeklarationer Företaget har redovisat noll i omsätt-
ning, ingående/utgående moms för nå-
gon period. Kan vara tecken på att
verksamheten är vilande.

6 Antal dröjsmålsavgifter Kan vara tecken på dåligt skött bokfö-
ring och/eller betalningsproblem.

7 Har företagen skatteskulder
hos KFM?

Kan vara tecken på dåligt skött bokfö-
ring och/eller betalningsproblem.

8 Har företagen enskilda mål
hos KFM?

Företaget är sakfört hos KFM av ett
annat företag t.ex. en leverantör.
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Variabel Beskrivning/motiv
9 Lämnar företagen årsredo-

visning till PRV?
Kan vara tecken på dåligt skött bokfö-
ring.

10 Redovisar företagen skatte-
pliktig vinst?

11 Har bolagen oren revisions-
berättelse (i årsredovisning-
en 1997 alt 1997/98)?

Revisorn har lämnat en anmärkning i
revisionsberättelsen.

12 Planerad/pågående revision Företaget är föremål för skatterevision.
Något har gjort att SKM har fått upp
ögonen på det.

13 Bransch SNI-kod
14 Omsättning Företagets storlek med avseende på

omsättning.
15 Antal anställda Företagets storlek med avseende på

antal anställda.
16 Aktiekapital Företagets storlek med avseende på

aktiekapital.
17 Räkenskapsår Kalenderår eller brutet räkenskapsår.
18 Hur företaget redovisar

moms
I självdeklarationen (möjlighet om man
mindre omsättning än en miljon).

19 Födelseår Skiljer sig åldersfördelningen mellan
de olika kategorierna företag?

20 Könsfördelning Skiljer sig könsfördelningen mellan de
olika kategorierna företag?

21 VD/firmatecknare har pri-
vata skulder hos KFM.

Har VD/Firmatecknare för företag med
skatteskulder även privata skulder hos
KFM?

22 VD/firmatecknare är ägare i
andra bolag

Är det någon skillnad mellan de olika
kategorierna?
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Variabel Beskrivning/motiv
23 VD/firmatecknare har sty-

relsefunktion i andra bolag
Är det någon skillnad mellan de olika
kategorierna?

24 VD/firmatecknare har sty-
relsefunktion i ett konkurs-
bolag

Är det någon skillnad mellan de olika
kategorierna? Är andelen större för
problemföretagen?

25 VD/firmatecknare har varit
i personlig konkurs

Är det någon skillnad mellan de olika
kategorierna? Är andelen större för
problemföretagen?

26 Stämmer styrelsen överens
med delägarna?

Stämmer styrelsen med delägarna i
mindre utsträckning för problemföre-
tagen?

27 Har företaget ändrat styrel-
se?

Har kategorin problemföretag större
andel företag som har ändrat styrelse?

28 Har företaget bytt ägare? Har kategorin problemföretag större
andel företag som har ändrat ägare?

29 Har företaget bytt säte? Har kategorin problemföretag större
andel företag som har ändrat säte?

30 Har företaget bytt revisor? Har kategorin problemföretag större
andel företag som har bytt revisor?
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BILAGA 2:
UNDERSÖKNINGENS BRANSCHER

SNI Klartext Alla % Mönster % Vanliga % Problem %
74 Andra företagstjänster 66 100% 10 15% 45 68% 11 17%
51 Parti- och agenturhandel 33 100% 2 6% 26 79% 5 15%
52 Detaljhandel 28 100% 5 18% 16 57% 7 25%
72 Databehandlingsverksamhet 19 100% 1 5% 16 84% 2 11%
50 Handel med och service av

motorfordon, drivmedel
11 100% 1 9% 5 45% 5 45%

45 Byggverksamhet 10 100% 1 10% 6 60% 3 30%
55 Hotell- och restaurang 10 100% 1 10% 6 60% 3 30%
70 Fastighetsverksamhet 10 100% 1 10% 8 80% 1 10%
22 Förlagsverksamhet 7 100% 2 29% 3 43% 2 29%
63 Resebyråverksamhet 7 100% 0 0% 5 71% 2 29%
60 Landtransport 6 100% 1 17% 2 33% 3 50%
67 Stödtjänster till fin. Verksam-

het
6 100% 0 0% 5 83% 1 17%

65 Finansförmedling 5 100% 2 40% 2 40% 1 20%
80 Utbildning 4 100% 0 0% 3 75% 1 25%
85 Hälso- och sjukvård 4 100% 0 0% 2 50% 2 50%
28 Tillv av metallvaror … 3 100% 0 0% 3 100% 0 0%
71 Uthyrn av fordon mm 3 100% 0 0% 3 100% 0 0%
92 Rekreation, Kultur 3 100% 0 0% 1 33% 2 67%
20 Tillv av trä och trävaror 2 100% 0 0% 1 50% 1 50%
24 Tillv av kemiska prod 2 100% 0 0% 1 50% 1 50%
33 Tillv av medicinska/optiska

instrument
2 100% 1 50% 1 50% 0 0%

34 Tillv av motorfordon 2 100% 0 0% 1 50% 1 50%
35 Tillv av andra transportmede 2 100% 0 0% 2 100% 0 0%
13 Utvinning av metallmalmer 1 100% 0 0% 1 100% 0 0%
15 Livsmedels- och dryckesva-

ruframställning
1 100% 0 0% 1 100% 0 0%

21 Massa- pappers- och pap-
persvarutillv

1 100% 0 0% 1 100% 0 0%

36 Tillv av möbler; annan tillv 1 100% 0 0% 1 100% 0 0%
93 Annan serviceverksamhet 1 100% 0 0% 1 100% 0 0%


