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Sammanfattning 

Fusk i samband med husarbete har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Syftet 

med den här uppsatsen är att beskriva systemet med skattereduktion och det fusk 

som förekommer. Vidare är syftet att undersöka vilka möjligheter som finns för 

att motverka fusk och om dessa möjligheter bör utökas.  

Systemet med skattereduktion för husarbete togs fram för att minska svartarbete, 

öka arbetstiden på marknaden för både kvinnor och män samt för att öka 

sysselsättningen. Med anledning av att minskat svartarbete var ett av syftena med 

systemet ges endast skattereduktion för arbetskostnad som är hänförlig till ett 

utfört husarbete. En köpare erhåller skattereduktion genom den så kallade 

fakturamodellen, vilken innebär att köparen endast erlägger betalning för hälften 

av arbetskostnaden. Utföraren begär utbetalning från Skatteverket för resterande 

del varvid köparen erhåller en preliminär skattereduktion. 

Det finns främst tre olika sorters fusk som förekommer. Det kan röra sig om att 

utförare begär utbetalning för ett husarbete som aldrig utförts, varvid utföraren 

kan vara i maskopi med den angivna köparen. Vidare kan det röra sig om att 

utförare omfördelar kostnader för material och liknande till att vara arbetskostnad, 

vilket får till följd att staten får stå för en större del av kostnaden än vad som 

avseddes vid införandet av systemet samtidigt som köparen får erlägga en mindre 

betalning. Det kan även röra sig om att utförare rubricerar ett arbete felaktigt 

genom att nybyggnation skrivs om till att motsvara ombyggnation, vilket får till 

följd att köparen erhåller en skattereduktion för ett arbete som egentligen inte ger 

rätt till reduktion. Vad gäller arbeten som aldrig utförts men utbetalning likväl 

skett har det ansetts att utföraren vilselett Skatteverket att genomföra utbetalningar 

och fusket kan klassificeras som bedrägeri. Rörande de två andra 

fusksituationerna finns det oklarheter i hur de ska klassificeras. Det kan röra sig 

om skattefusk eller bedrägeri. Emellertid finns det stora svårigheter för 

Skatteverket att upptäcka de situationerna i anledning av hur begäran om 

utbetalning är utformad. Vidare kan det vara svårt att bevisa de faktiska 

omständigheterna som ligger bakom de olika situationerna till fusk. Eftersom det 

finns stora svårigheter i att upptäcka olika fusksituationer bör det göras en 

förändring av lagstiftningen.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Systemet med skattereduktion för husarbete, vilket idag återfinns i 

Inkomstskattelagens (1999:1229) (IL) 67 kapitel, började införas i svensk rätt 

2007 genom att enskilda gavs möjlighet att erhålla skattereduktion för 

hushållstjänster utförda i den enskildes bostad. Systemet utökades från och med 8 

december 2008 när det även blev möjligt för enskilda att erhålla skattereduktion 

för reparations- och byggnadsarbeten på och i den enskildes bostad. Begreppet 

husarbete kom till i samband med utökningen av systemet och är ett 

samlingsbegrepp avseende hushållstjänster och byggnadsarbeten, så kallade RUT- 

och ROT-arbeten.
1
 I syfte att öka tydligheten kommer dock endast begreppet 

husarbete att användas när arbete inom såväl RUT som ROT åsyftas. Systemet 

med skattereduktion för husarbete togs fram för att möjliggöra en ökad tid på 

arbetsmarknaden för kvinnor och män, minska den del av svart arbete som finns 

på marknaden för husarbete samt för att öka sysselsättningen genom att kostnaden 

för enskilda att anlita personer som utför husarbete blir mindre och därmed öka 

efterfrågan.
2
 

Efter införandet av möjligheten till skattereduktion för husarbete har det 

uppmärksammats ett omfattande fusk inom branschen. I media fick ämnet 

troligtvis mest uppmärksamhet efter ett reportage av Uppdrag Granskning
3
 men 

ämnet har även tagits upp i Riksdagen
4
 och av en skatteexpert

5
 inom Skatteverket. 

Fusket består bland annat av att utförare felaktigt begär utbetalningar för arbeten 

som inte utförts. Det har även uppkommit situationer när kostnader för material 

bokförs som arbetskostnad vilket bidrar till att skattereduktion erhålls för 

kostnader som egentligen inte är av godkänd art för att skattereduktion ska utges. 

Förekomsten av sådan omfördelning av kostnader medför att totalkostnaden för 

det utförda arbetet blir mindre för beställaren och istället utges skattemedel, i form 

av preliminär skattereduktion, för en större del av kostnaden än vad lagstiftaren 

hade för avsikt.  

                                                 
1
 Rapport 2011:1, Om RUT och ROT och VITT och SVART s. 3. 

2
 Prop. 2006/07:94 s. 34-36  och prop. 2008/09:178 s. 23-24. 

3
 http://www.svt.se/ug/dyrast-vinner-med-nya-rot-fusket.  

4
 Protokoll 2012/13:130 § 9. 

5
 Blank Thörnroos, Rot och Rut en succé - men det kan bli bättre. 
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1.2 Problemformulering 

 Vilka former av fusk är betydande i samband med ROT och RUT-arbeten? 

 Vilka möjliga åtgärder finns det idag för att komma åt fusket? 

 Är dessa möjligheter effektiva och väl avvägda? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur systemet med skattereduktion vid 

husarbeten ser ut idag och undersöka huruvida det synes ge upphov till fusk. 

Vidare är syftet med uppsatsen att beskriva det fusk som förekommer vid 

husarbeten och undersöka vilka möjligheter som finns i dagens lagstiftning för att 

komma till rätta med problemet. Därutöver är syftet att diskutera om det bör ske 

förändringar i lagstiftningen för att motverka förekomsten av fusk. 

1.4 Metod 

I uppsatsen undersöks gällande rätt för att beskriva hur systemet med 

skattereduktion för husarbeten ser ut idag. Som stöd för undersökningen av 

innebörden av gällande rätt används lagtext, förarbeten och doktrin, som efter 

bästa förmåga avvägs i enlighet med traditionell juridisk metod. Vidare beskrivs 

vanliga former av fusk i uppsatsen. För att fånga upp vanliga former av fusk 

används en empirisk metod som grundar sig i en logisk observation av fakta som 

framkommer i förarbeten, rapporter och doktrin. Vid urvalet av den praxis som 

förekommer i uppsatsen har det sökts fall som lägger ljus på fusk i samband med 

husarbeten. Möjliga åtgärder mot fusk diskuteras i uppsatsen och om det bör ske 

eventuella lagändringar på området. I diskussionen tas fram förslag som 

framkommit i en promemoria från Finansdepartementet samt i en rapport från 

Skatteverket. I framläggningen av tänkbara och lämpliga åtgärder mot fusk sker 

ett försök till rationella och logiska resonemang för att utreda lämpligheten av de 

föreslagna åtgärderna. Resonemangen grundas i sunt förnuft och i en grundlig 

påläsning av ämnet i fråga.  

1.5 Avgränsning 

Vad gäller det fusk som beskrivs är det lämpligt att behandla både RUT- och 

ROT-arbeten, eftersom fusk förekommer inom båda branscherna. Fusk med 

omfördelning av kostnader förekommer däremot i mycket större utsträckning vid 
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ROT-arbeten än vid RUT-arbeten, varför en avgränsning görs till att endast 

behandla ROT-arbeten i samband med omfördelning av kostnader. Orsaken till att 

omfördelning av kostnader främst förekommer vid ROT-arbeten är att det finns 

större incitament att planera kostnader vid ROT-arbeten, eftersom kostnad för 

material i princip alltid är större vid ROT-arbeten än vid RUT-arbeten.  

1.6 Disposition 

För att kunna belysa de problem som finns med fusk och skatteplanering vid 

husarbeten behövs först en ingående beskrivning av det skatterättsliga system som 

finns idag rörande möjligheten till skattereduktion vid husarbete och grunderna till 

varför systemet togs fram. Beskrivningen görs av såväl RUT- som ROT-arbeten 

eftersom fusk förekommer i båda branscherna och eftersom eventuella 

förändringar i lagstiftningen skulle påverka hela systemet med skattereduktion. 

Efter beskrivningen av hur systemet ser ut och varför reglerna infördes följer ett 

avsnitt rörande hur det fusk som finns inom branschen för husarbete ser ut. För att 

kunna bringa klarhet i hur fusket ska klassificeras och därigenom kunna diskutera 

lämpliga åtgärder följer ett avsnitt om skattemässiga transaktioner. Därefter 

framställs åtgärder som tidigare gjorts för att komma till rätta med problemet. 

Uppsatsen förs vidare med resonemang rörande huruvida dagens möjligheter att 

komma till rätta med fusket är effektiva och väl avvägda eller om det behövs en 

lagändring. Avslutningsvis kommer en slutsats sammanfoga de resonemang som 

framställts i textens analysdel för att på så vis knyta ihop säcken för uppsatsen.   
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2 Bakgrund till skattereduktion för husarbete 

2.1 RUT-arbete 

Möjligheten att erhålla skattereduktion för RUT-arbeten infördes i svensk lag 

2007. Enligt propositionen till lagen fanns dock ett intresse från allmänheten 

redan 1990.
 6

 Diskussionen rörande införandet av sådan skattereduktion började 

på allvar 2003 med en motion
7
 skriven av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson, 

båda från Centerpartiet. Den huvudsakliga åsikten som framkom i motionen var 

att en skattereduktion för RUT-arbete skulle medföra att personer, framför allt 

kvinnor, skulle få en ökad hälsa genom minskad stress om det blev mer 

överkomligt att anlita någon för hjälp i de dagliga bestyren. De menade vidare att 

sysselsättningen skulle öka inom branschen för RUT-arbeten. De åsikter som 

framfördes i motionen kom även att till viss del ligga till grund för införandet av 

möjligheten till skattereduktion för RUT-arbete. De grunder som låg bakom 

införandet av lagen var att minska svartarbete, öka tiden på arbetsmarknaden för 

kvinnor och män samt att öka sysselsättningen inom branschen för RUT-arbete. 

Vid tiden före införandet av skattereduktion för RUT-arbete var det mycket 

vanligt förekommande med svartarbete. Det framkom av en utredning
8
 gjord av 

skatteverket. Svartarbete beskrivs i rapporten som arbetsinkomster vilka ska bli 

beskattade men som inte blir det. I propositionen tas det även hänsyn till en 

studie
9
 från konjunkturinstitutet rörande samhällsekonomiska effekter av 

skattereduktion för RUT-arbeten. I studien framkommer att sysselsättningen inom 

branschen för RUT-arbeten skulle öka och att det svarta arbetet på marknaden 

delvis skulle förskjutas till vitt arbete.
10

 En ytterligare rapport,
11

 vilken togs 

hänsyn till i propositionen, visade att kvinnor utför drygt 8 timmar mer arbete per 

vecka som avser obetalt arbete i hushållet.  

Det var på ovanstående framkommen information skälen till införandet av 

skattereduktion för RUT-arbete grundades. Det svarta arbetet på marknaden var 

avsett att ersättas med vitt arbete. Sysselsättningen inom branschen skulle därmed 

                                                 
6
 Prop. 2006/07:94 s. 23. 

7
 Motion 2003/04:Sk426. 

8
 Rapport 2006:4, Svartköp och svartjobb i Sverige s. 62. 

9
 Öberg, Samhällsekonomiska effekter av skattelättnader för hushållsnära tjänster. 

10
 A.a. s. 39. 

11
 Rapport 99, Tid för vardagsliv s. 20. 
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också ökas. En effektiv användning av samhällsresurserna skulle främjas genom 

en ökad tid på arbetsmarknaden för kvinnor och män. Det vill säga ökad tid för 

betalt arbete och inte ökad fritid i anledning av att hemarbete utförs av anlitad 

utförare.
12

 

Att inte endast obegränsat skattskyldiga kan erhålla skattereduktion för RUT- eller 

ROT-arbete kom till på grund av att lagstiftaren misstänkte att en sådan 

begränsning skulle strida mot den fria rörligheten inom EU.
13

 

2.2 ROT-arbete 

Skattereduktion för ROT-arbeten var redan på tal i propositionen till införandet av 

skattereduktion för RUT-arbete. Regeringen gjorde emellertid bedömningen att 

inte införa skattereduktion för ROT-arbeten i samband med införandet av 

skattereduktion för RUT-arbete. Grunderna till varför ROT-arbeten inte infördes i 

samband med RUT-arbetet var budgetmässiga skäl samt att den dåvarande 

marknaden för ROT-arbeten ansågs som konjunkturmässigt stark.
14

 Det tog likväl 

inte speciellt lång tid innan ett system för skattereduktion vid ROT-arbeten togs 

fram och systemet infördes 2009.
15

 

När möjligheten att erhålla skattereduktionen för ROT-arbeten infördes var det 

inte första gången en sådan möjlighet infördes i svensk lag. Skattereduktion för 

ROT-arbeten återfanns i svensk lag första gången 1993. Vid den tidpunkten var 

dock möjligheten att erhålla skattereduktion tidsbegränsad till att gälla endast 

under 1994. Även 1996 infördes skattereduktion för ROT-arbeten vilket likaså var 

tidsbegränsad och upphörde sedan 1999 att gälla.
16

  

Möjligheten att erhålla skattereduktion för utgifter hänförliga till ROT-arbeten 

infördes på liknande grunder som för RUT-arbeten. Regeringen ansåg att 

argumentet som användes vid införandet av RUT-avdraget med minskat 

svartarbete var fullt lika relevant inom branschen för ROT-arbete.
17

 Som ovan 

nämnt var ett införande av ett så kallat ROT-avdrag även uppe för diskussion i 

                                                 
12

 Prop. 2006/07:94 s. 34-36. 
13

 A.a. s. 38. 
14

 A.a. s. 36-37. 
15

 Prop. 2008/09:178. 
16

 A.a. s. 21-22. 
17

 A.a. s. 23. 
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propositionen till RUT-avdraget men på grund av gott konjunkturläge valde 

regeringen att inte inkludera ROT-avdraget. Efter införandet av RUT-avdraget 

kom dessvärre branschen att hamna i en konjunkturnedgång och införandet av 

ROT-avdraget gjordes således även för att bidra till ökad efterfrågan inom 

byggsektorn.
18

 Av de skäl som regeringen framförde ligga till grund för införandet 

av ROT-avdraget ansågs det även vara en naturlig följd att begränsa avdraget till 

att enbart omfatta hushåll. Det är av den anledningen som endast de som har det 

egentliga underhållskyldigheten för en bostad som kan erhålla skattereduktion för 

ROT-arbete.
19

 

  

                                                 
18

 Prop. 2008/09:178 s 24. 
19

 A.a. s. 26. 
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3 Husarbete 

De regler som finns i dagens lagstiftning rörande skattereduktion för 

arbetskostnader avseende husarbeten återfinns i IL:s 67 kap och de paragrafer som 

framställs i detta avsnitt kommer således vara hänförliga till ovan nämnda kapitel, 

så till vida inget annat framkommer. 

3.1 Allmänt om skattereduktion vid husarbeten 

Enskilda kan ge personer eller företag i uppdrag att utföra tjänster åt denne. Det 

kan avse RUT-arbeten, tjänster som hänför sig till hushållet, eller ROT-arbeten, 

tjänster som innebär bland annat reparation eller underhåll av ett småhus, varvid 

den enskilde ges möjlighet att erhålla en subvention från staten. Subventionen 

består av en skattereduktion som hänför sig till hälften av den arbetskostnad den 

enskilde betalat för den utförda tjänsten. 

Det är inte alla som är berättigade att erhålla skattereduktion för utförda 

husarbeten. Även om kriterierna för det arbete som utförts är uppfyllda finns det 

vissa krav som är uppställda på vilka som kan erhålla den aktuella 

skattereduktionen. Det framgår av 11 § att enskilda har rätt att erhålla 

skattereduktion för arbeten utförda i enlighet med de paragrafer som återfinns 

efter 11 §, närmare bestämt 12 till 19 §§. Det framgår därmed é contrario att 

juridiska personer inte har rätt att erhålla skattereduktion för utförda husarbeten. 

Vidare framgår det av 11 § att endast enskilda personer vilka fyllt 18 år innan 

beskattningsårets utgång och som någon gång under samma beskattningsår varit 

obegränsat skattskyldig i landet kan erhålla skattereduktion vid husarbeten. Det 

finns dock ett undantag från kriteriet att den enskilde någon gång under året ska 

ha varit obegränsat skattskyldig, vilket framkommer av andra stycket i 11 §. 

Begränsat skattskyldiga kan erhålla skattereduktion antingen om de begärt att få 

sina inkomster beskattade enligt inkomstskattelagen istället för enligt lag 

(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller om de 

har inkomster från en fastighet eller från ett fast driftställe i Sverige som beskattas 

i inkomstslaget näringsverksamhet. Att begränsat skattskyldiga kan erhålla 

skattereduktion gäller endast om de har skattepliktiga inkomster hänförliga till 

landet enligt 3 kap. 18 § 1 eller 2 st. IL. Det gäller vidare för begränsat 

skattskyldiga att deras sammanlagda överskott av förvärvsinkomst uteslutande 
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eller i det närmaste uteslutande ska härröra från Sverige.
20

 Det kan tilläggas att 

skattereduktion även kan utgå när en enskild som haft utförda husarbeten avlidit, 

vilket framgår av 3 st. 11 §. I det fall en enskild har haft husarbete utfört hos sig 

men sedermera avlidit kan dödsboet erhålla skattereduktion för det utförda 

husarbetet. Det gäller dock endast om husarbetet utfördes innan dödsfallet. 

För att kunna erhålla skattereduktion krävs enligt 13 till 13c §§ att själva arbetet 

måste varit utfört i eller i direkt anslutning till den enskildes bostad.  Vad som 

avses med begreppet bostad i de ovanstående paragraferna framgår av 14 §. Det 

ska vara ett ”utrymme som med nyttjande- eller äganderätt helt eller till väsentlig 

del används för boende” och vara beläget inom EES. I begreppet bostad ska även 

inräknas sådant boende som används under en begränsad tid under året, som till 

exempel andelslägenhet eller en fritidsbostad.
21

 Det ska även tilläggas att 

biutrymmen, som garage, tvättstuga och förråd, inbegrips i begreppet. 

Vad gäller RUT-arbeten finns det inget krav på att bostaden, där den enskilde bor 

och där arbetet i fråga är utfört, måste ägas av den enskilde. Således kan 

skattereduktion för RUT-arbete även erhållas när den enskilde bor i en 

hyreslägenhet eller liknande. Ett krav på att äga bostaden finns däremot vid ROT-

arbeten och den enskilde ska anses som ägare till bostaden efter vad som framgår 

av 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) (FTL). För att den enskilde ska 

ha rätt till skattereduktion krävs vidare att det ”utförda hushållsarbetet är 

hänförligt till den som begär skattereduktion eller dennes förälders hushåll” 

vilket framgår av 15 §. Enskilda som betalar för arbete vilket utförts i sina 

föräldrars hushåll kan således erhålla skattereduktion men föräldrar kan emellertid 

inte erhålla skattereduktion för arbete vilket är hänförligt till sina barns hushåll. 

När ett gift par eller personer som lever i samboförhållande har haft utgift för 

RUT- eller ROT-arbete kan det uppkomma att båda är berättigade till samma 

skattereduktion. Det krävs dock vid ROT-arbete att båda äger småhuset eller 

bostadsrätten där arbetet utfördes för att båda ska kunna erhålla reduktion. 

                                                 
20

 Prop. 2006/07:94 s. 58. 
21

 A.a. s. 58. 
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Utgiften för arbetet delas vid detta fall upp makarna, eller samborna, emellan i 

begäran om utbetalning som skickas till Skatteverket.
22

 

Av 15 § framkommer vidare en viktig regel som behandlar närståendes arbeten. 

Enskilda kan nämligen inte erhålla skattereduktion för arbete som den enskilde 

själv eller en närstående till den enskilde utfört. Enskilda som själva är 

näringsidkare eller har del i näringsverksamhet som har RUT- eller ROT-arbete 

som verksamhet får emellertid anlita den verksamheten, så länge det inte är 

närstående som utför arbetet. Med begreppet närstående avses de som räknas som 

närstående enligt begreppsklassificeringen i 2 kap. 22 § 1 och 2 stycket IL.
23

 

I 16 och 17 §§ framkommer kriterier som utföraren av det utförda arbetet måste 

uppfylla för att skattereduktion ska kunna medges. Av bestämmelserna framgår 

att utföraren av det utförda arbetet inte måste vara ett företag eller 

näringsverksamhet för att köparen av arbetet ska kunna beviljas skattereduktion. I 

det fall utföraren inte bedriver näringsverksamhet ses köparen som arbetsgivare 

till utföraren och måste göra en förenklad arbetsgivardeklaration i enlighet med 26 

kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) där arbetsgivaravgifter för det 

utförda arbetet ska redovisas. Om det istället är en utförare som bedriver 

näringsverksamhet och utför ROT-arbeten krävs det att utföraren är godkänd för 

F-skattsedel antingen när avtal för arbeten träffas eller vid tidpunkten för köparens 

betalning av arbeten. Det gäller för såväl inhemska som utländska utförare när 

arbetet utförs i Sverige. I det fall arbetet utförs utomlands behöver dock inte 

utländska företag vara godkända för F-skattsedel i Sverige, så tillvida de inte 

bedriver näringsverksamhet i Sverige. De behöver emellertid kunna visa ett intyg 

eller liknande dokumentation från sitt hemland som visar att de betalar skatter och 

avgifter där samt att de har genomgått en kontroll som motsvarar den som görs för 

godkännande av F-skatt i Sverige. 

Enskilda som haft utgifter för RUT- eller ROT-arbeten ett beskattningsår kan, 

enligt 12 §, göra en begäran om skattereduktion i sin inkomstdeklaration för 

utgifter, förmån eller ersättning som redovisas i förenklad arbetsgivardeklaration 

hänförligt till det beskattningsåret. Underlag för beräkning av skattereduktion och 
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hur stor skattereduktionen får vara återfinns i 18 § och 19 §. En enskild kan som 

högst erhålla skattereduktion för ett värde av 50 000 kr per beskattningsår. I 

avsnitt 4.1 återfinns mer ingående information rörande förfarandet vid 

skattereduktion för husarbeten, till exempel om utbetalning från Skatteverket.  

En viktig del rörande husarbeten är att materialkostnader inte ska ingå i underlaget 

för skattereduktion. Det är endast arbetskostnaden som ska vara föremål för 

reduktion. Därmed ska till exempel inte heller transport, utrustning eller 

resekostnader ingå i underlaget för skattereduktion, vilket framgår av sista stycket 

18 §. En ytterligare bestämmelse som finns är att om försäkringsersättning 

lämnats för ett arbete ska det inte vara möjligt att erhålla skattereduktion. 

3.2 RUT-arbete 

Enskilda som betalar för hushållstjänster har möjlighet att erhålla skattereduktion 

för hälften av den kostnad som motsvarar det arbete som utförts. Möjligheten till 

skattereduktion är således, som tidigare nämnts, begränsad till att gälla enbart 

fysiska personer och tjänsten kan exempelvis vara beställd från ett städföretag. 

Den enskilde erhåller skattereduktion genom att endast betala för hälften av den 

kostnad som motsvarar det arbete som utförts varefter utföraren av arbetet i sin tur 

får begära utbetalning av resterande del från skatteverket. 

Vad som anses utgöra RUT-arbete finns angivet i 13 § och omfattar åtta olika 

punkter. Av de första punkterna framgår att städarbete, vård av kläder, 

matlagning, snöskottning och visst trädgårdsarbete utgör godkända RUT-arbeten. 

Vidare framkommer av de sista punkterna att barnpassning, annan tillsyn än 

barnpassning och läxhjälp är godkända RUT-arbeten. Punkterna finns dock mer 

specificerade i propositionen till lagen.
24

 För att exemplifiera avses med rengöring 

i första punkten sådana sysslor som krävs för att upprätthålla en bostads goda 

skick, till exempel diskning och fönsterputsning. Även flyttstädning eller 

ommöblering som ingår i städningen ska omfattas. De övriga punkterna finns 

även de specificerade. Generellt kan dock framföras att kraven på ett RUT-arbete 

är att det ska vara en tjänst för en aktivitet som den enskilde köparen annars själv 

behövt ombesörja, vilket framgår av syftet med lagen. Tjänsten ska vidare vara 

utförd i eller i nära anslutning till den enskildes bostad och inte utgöras av ett 
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specialistarbete som den enskilde själv inte hade utfört oavsett möjlighet till 

skattereduktion eller inte.
25

  

3.3 ROT-arbete 

I lagen infördes möjligheten att erhålla skattereduktion för ROT-arbeten som ett 

tillägg till begreppet hushållsarbete och enskilda personer har således även 

möjlighet att erhålla skattereduktion för utgifter hänförliga till ROT-arbeten. 

Skattereduktionen vid ROT-arbeten är som vid RUT-arbeten begränsad till 

arbetskostnaden för arbetet. De generella bestämmelserna rörande skattereduktion 

gör att reduktionen för de olika typerna av arbetena är likartad. Det finns dock 

några skillnader rörande kriterier som måste uppfyllas för att en enskild ska vara 

berättigad till skattereduktion för ROT-arbeten. De specifika kriterierna infördes 

som ett tillägg till de tidigare kriterierna för RUT-arbeten och återfinns i 13 a § till 

13 c §. 

Ett ROT-arbete ska antingen utgöras av reparation, underhåll eller om- respektive 

tillbyggnad. Det framgår av 13 a § att ROT-arbetet ska vara utfört på eller i ett 

småhus eller en ägarlägenhet vilken ägs av den enskilda person som begär 

skattereduktion. Vad som avses som småhus hämtas ur FTL och är en byggnad 

inrättad för boende åt högst två familjer. En mindre byggnad som till exempel ett 

garage eller ett förråd kan höra till ett småhus och kallas för komplementhus.
26

 

För nybyggnation kan skattereduktion inte medges eftersom en reduktion endast 

medges för reparation, underhåll eller om- respektive tillbyggnad. En 

nybyggnation av ett komplementhus ger därmed inte heller rätt till 

skattereduktion. Det framkommer till exempel av ett mål
27

 från högsta 

förvaltningsdomstolen där ett uppförande av ett nytt växthus ansågs vara en 

nybyggnation och därmed inte vara föremål för skattereduktion. Det ska dock 

tilläggas att om det sker ett uppförande av till exempel ett nytt garage som ska 

vara ihopbyggt med småhuset räknas byggnationen som en tillbyggnad till det 

befintliga småhuset och därmed kan skattereduktion medges. Vidare kan ROT-

arbete även utföras i en bostadsrätt om den som begär skattereduktion är 
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innehavare av bostadsrätten samt om arbetet utförs i lägenheten och det rör sig om 

åtgärd vilken bostadsrättsinnehavaren svarar för, vilket framgår av 13 b §. 

Av 13 c § framgår arbeten som inte ska räknas som ROT-arbeten. Det är till 

exempel arbeten som enbart avser installation eller service på maskiner eller andra 

inventarier. Vidare kan inte skattereduktion erhållas för arbeten där bidrag eller 

ekonomiskt stöd från staten, kommun eller landsting lämnats. Det kan ses som 

logiskt eftersom den enskilde då inte haft den egentliga utgiften för arbetet. Som 

ROT-arbete ses inte heller en om- eller tillbyggnad av ett småhus som sker under 

de fem första åren efter husets uppförande, beräknat efter småhusets beräknade 

värdeår. 
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4 Fakturamodellen 

4.1 Allmänt om fakturamodellen 

Fakturamodellen infördes 2009 efter en proposition
28

 som kallades ”Ett enklare 

system för skattereduktion för hushållsarbete”. Fakturamodellen är en modell 

rörande hur utbetalningar ska ske i samband med husarbeten vilka är föremål för 

skattereduktion och modellen återfinns i lag (2009:194) om förfarandet vid 

skattereduktion för hushållsarbete. I detta avsnitt kommer nämnda paragrafer vara 

hänförliga till lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbeten, om 

inte annat framkommer. 

Fakturamodellen innebär att vid det fall en köpare, av husarbeten, inte betalar hela 

utgiften för det utförda arbetet får utföraren av arbetet, utförare enligt 67 kap. 16 

och 17 §§ IL, begära att Skatteverket gör en utbetalning till utföraren för 

resterande del av arbetskostnaden. Utbetalningen i fråga ska vara inklusive 

mervärdesskatt, men får inte överstiga vad köparen själv betalat till utföraren. 

Utbetalningen begränsas vidare till att den inte får medföra att köparens 

preliminära skattereduktion för samma beskattningsår överstiger 50 000 kr, vilket 

framgår av 6 och 7 §§. Det är enligt 4 § Skatteverket som beslutar huruvida 

utbetalning ska ske och en begäran om utbetalning får enligt 8 § först ske efter att 

arbetet utförts och betalats. Vidare framkommer i 8 § att begäran ska göras 

skriftligt, vara underskriven av utföraren eller av utförare behörig ställföreträdare 

och ska ha inkommit senast den 31 januari året efter det beskattningsår som 

arbetet betalades. Beskattningsår är i det här fallet alltid samma som kalenderår 

eftersom endast fysiska personer kan erhålla skattereduktion för RUT- eller ROT-

arbeten. Det är således utföraren som begär utbetalning från Skatteverket. Vad 

som ska ingå i en sådan begäran framkommer av 9 §: 

”1. namn, adress och, om sådant nummer finns, 

organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller 

motsvarande registreringsnummer för utföraren, 

2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer 

finns för köparen, 
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3. debiterad ersättning för hushållsarbete, betalt belopp och den dag 

som betalningen kommit utföraren tillhanda, och 

4. det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.” 

I det fall det finns två personer hänförliga till samma hushåll där det utförts och 

betalats ett RUT- eller ROT-arbete kan ersättningen och det betalade beloppet 

delas upp dem emellan.
29

 

För ROT-arbeten finns ytterligare krav på vad som ska ingå i en begäran, vilket 

framkommer av 9 a §. Är det ett utfört ROT-arbete på ett småhus eller en 

ägarlägenhet ska småhusets eller ägarlägenhetens beteckning även ingå i begäran. 

Vid ROT-arbeten utförda i en bostadsrätt ska det ingå uppgifter om bostadsrättens 

beteckning och föreningens organisationsnummer eller motsvarande. 

Ett beslut om utbetalning från Skatteverket till utförare ska enligt 11 § ske snarast. 

Sådan utbetalning ska enligt 12 § ske till ett av utföraren anmält bank- eller 

kreditmarknadsföretagskonto. Utbetalningen kan även ske på annat sätt, till 

exempel utbetalningsavi, om inget konto har anmälts. En utbetalning enligt 11 § 

ligger till grund för med vilket belopp köparen ska tillgodoräknas preliminär 

skattereduktion, vilket framgår av 17 §. Vidare ska Skatteverket snarast möjligt 

efter beslut om utbetalning enligt 11 § meddela köparen därom. Det framgår av 19 

§ och meddelandet ska innehålla namn, adress, organisations-, person-, 

samordnings- eller motsvarande registreringsnummer för utföraren. Vidare ska 

meddelandet innehålla till utföraren utbetalt belopp och det totala belopp köparen 

tilldelats preliminär skattereduktion med. 

4.2 Bakgrund till fakturamodellen 

Innan fakturamodellen infördes 2009 återfanns ett annat system rörande 

förfarandet vid skattereduktion för RUT-arbete. I det tidigare systemet kunde 

enskilda erhålla skattereduktion efter att de, senast den andre maj året efter 

beskattningsåret då arbetet betalats, ansökt om skattereduktion hos Skatteverket. 

Ansökan kunde då avse både utgifter den enskilde haft för arbeten eller en 

förmån.  Den enskilde erhöll den aktuella skattereduktionen genom att den 
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räknades av mot den enskildes slutgiltiga skatt.
30

 Den enskilde betalade således 

hela kostnaden för utförda arbeten under beskattningsåret och ansökte sedan året 

efter om skattereduktion. 

Fakturamodellen infördes för att systemet vid skattereduktion skulle bli mer 

lätthanterligt för privatpersoner och utförare men någon förändring avseende 

vilken typ av arbete som var av godkänd art gjordes emellertid inte. En grund för 

införandet av modellen var den långa tid det tog för enskilda att erhålla 

skattereduktion. Det kunde till exempel förekomma att köpare fick ligga ute med 

pengar, avseende utgift för utfört arbete, i 23 månader. Ytterligare en grund för 

införandet av modellen var den tunga arbetsbörda som ankom på skatteverket i 

anledning av ansökningarna. Med det nya systemet skulle ansökningarna istället 

spridas ut över året vilket skulle öka effektiviteten i systemet.
31

  

Vid fakturamodellens införande fanns ett motstånd till modellen från 

näringsidkare inom branschen. Motståndet grundades i att det blev utförarna som 

fick stå risken rörande om den enskilde inte var berättigad till skattereduktion. 

Risken överfördes till utförarna i anledning av att de inte skulle få full betalning 

direkt utan blev tvungna att invänta utbetalning ifrån Skatteverket. Vid det fall 

skattereduktion inte kunde medges skulle inte näringsidkaren erhålla någon 

utbetalning och då vara tvungna att kräva resterande del från köparen. Det kunde 

således ta lång tid för utförare att erhålla betalning. Speciellt små företag som 

redan hade ett stort risktagande i sin näringsverksamhet kunde få en större risk om 

det nya systemet infördes. Regeringen ansåg emellertid att det var en acceptabel 

affärsrisk och inte skilde sig från den risk utförare står för att enskilda inte har 

medel att betala sina fakturor. För att minimera tiden för utbetalning infördes dock 

att Skatteverket skyndsamt skulle betala ut pengarna.
32

 

4.3 Utvärdering av fakturamodellen 

Efter införandet av fakturamodellen utförde Skatteverket en utvärdering
33

 av 

modellen. Utvärderingen framfördes i februari 2012 och innehåller bland annat 

Skatteverkets förslag till förbättringar och köpares respektive företags syn på 
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fakturamodellen. Av utvärderingen framgår att Skatteverket åtnjutit utökade 

kontrollmöjligheter i anledning av fakturamodellen. I och med modellen får 

Skatteverket löpande uppgifter om husarbeten som utförs och kan därmed jämföra 

uppgifterna om de utförda husarbetena under ett beskattningsår med företags 

redovisning.
34

 Enligt utvärderingen är utförare väl medvetna om Skatteverkets 

utökade kontrollmöjligheter och införandet av fakturamodellen har således fått en 

preventiv effekt. 

Vid införandet av fakturamodellen fanns, som tidigare nämnt, ett motstånd från 

branschorganisationer på grund av en ökad affärsrisk som de befarade skulle 

ankomma på företag i anledning av att företags likviditet kunde bli lidande. På 

grund av det motstånd som fanns ingick i utvärderingen att undersöka hur företag 

uppfattat modellen under tiden den använts. Det som framkom i utvärderingen var 

att merparten av de företag som undersökts var nöjda med modellen.
35
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5 Fusk inom branschen för ROT- och RUT-arbeten 

5.1 Ett aktuellt ämne 

Förekomsten av fusk i samband med skatter och redovisning av intäkter samt 

kostnader är inget nytt fenomen och i skattesystem i vilka det finns möjlighet till 

utbetalning av pengar ökar incitamenten att fuska.
36

 Fusk i samband med 

husarbeten har emellertid fått stor uppmärksamhet på senare tid. Under 2013 har 

ämnet till exempel tagits upp i media, skatteexpert från Skatteverket har påtalat 

problemet och ämnet har även diskuterats Riksdagen.  Blank Thörnroos anförde i 

en artikel i Skattenytt
37

 att en justering av reglerna för skattereduktionen behövs 

för att motverka osund konkurrens mellan företag. Störst uppmärksamhet i media 

fick troligen ett reportage
38

 av Uppdrag Granskning där problemet beskrevs som 

att ”Nytt rot-fusk tvingar arbetskostnaderna i höjden”. I reportaget utfördes 

intervjuer med bland annat företagare och företrädare för branschorganisationer 

vilka menade att företag kände sig tvungna att höja arbetskostnaden för att inte bli 

utkonkurrerade. Efter reportaget togs ämnet upp i Riksdagen där Anders Borg 

meddelade att en utredning rörande ämnet var under beredning och att det kunde 

bli aktuellt med en skärpning av lagstiftningen.
39

 Beredningen resulterade i att det 

publicerades en promemoria
40

 den 19 december 2013, mer om promemorian 

återfinns i avsnitt 7.3. 

5.2 Vilka varianter finns? 

När det kommer till fusk i samband med RUT- eller ROT-arbeten förekommer 

olika tillvägagångssätt. Det kan till exempel handla om rena bedrägerier där något 

arbete aldrig utförts. Vid sådana fall skickar utförare in begäran om utbetalning 

till Skatteverket för ett arbete som inte utförts och inte heller kommer att utföras. 

Det framkommer att de utförare som försöker sig på bedrägerier av sådan art ofta 

är utförare som begär utbetalning från Skatteverket för första gången. Köparen 

som anges i en sådan begäran är ofta i maskopi med utföraren men det har även 

förekommit fall där köpares identitet har kapats av utförare. När köparens identitet 

kapas anges ett personnummer från en enskild person av utföraren som begär 
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utbetalning utan den enskildes vetskap och medgivande. Tillvägagångssättet med 

kapning, eller identitetsstöld, begränsas av att Skatteverket skickar ut kontrollbrev 

till köparen men det har även förekommit fall när en utförare bevakat brevlådan 

till den felaktigt angivna köparen och således hindrat den enskilda personen att 

erhålla kontrollbrevet.
41

 Identitetsstöld kan vara enklare att genomföra för RUT-

arbeten eftersom ingen information om fastigheter behöver lämnas vid en ansökan 

om utbetalning. Att det även rör sig om mindre belopp vid RUT-arbeten kan 

medföra att identitetsstölder och bedrägerier inte upptäcks lika lätt som för ROT-

arbeten. Det förekommer dock även rena bedrägerier vid ROT-arbeten, vilket 

framkommer av ett rättsfall i avsnitt 7.1. 

Vid en nybyggnation är den skattskyldige inte berättigad till skattereduktion. En 

situation som dock kan uppkomma är att en nybyggnation rubriceras som 

renovering eller tillbyggnation till redan uppfört småhus. Situationen kan 

uppkomma om till exempel ett befintligt småhus rivs och ett nytt uppförs men den 

skattskyldige och utföraren kommer överrens om att rubricera arbetet som 

ombyggnad eller tillbyggnad. Sådant förfarande kan benämnas felrubricering av 

arbete och kan vara svårt för Skatteverket att upptäcka om ingen kontroll av vilket 

arbete som utförts görs. Det ska däremot tilläggas att om köparen gör en 

omtaxering av sitt nybyggda hus till att i fastighetstaxeringsregistret stå som 

nybyggt slipper köparen att betala fastighetsavgift i 15 år efter uppförandet, enligt 

6 § lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Sker en omtaxering av 

bostaden kan köparen inte erhålla någon skattereduktion för arbetet. 

Fusk kan även vara av den typen att kostnader för material omfördelas av utförare 

på så vis att det ser ut som att det är arbetskostnad. Utförare fakturerar därmed 

köparen kostnader som är hänförliga till exempelvis material, maskinkostnader 

eller resor som arbetskostnad. Det får till resultat att staten står för en större del av 

kostnaden än som var tänkt när skattereduktionen infördes.
42

 Sådan omfördelning 

av kostnader påverkar arbetskostnaden mest vid ROT-arbeten eftersom kostnader 

för material ofta är mycket större vid sådana arbeten än vid RUT-arbeten. Det kan 
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även utläsas av tidigare nämnda inslag från Uppdrag Granskning, eftersom endast 

företag inom ROT-branschen granskades i inslaget. 

5.3 Konkurrenspåverkan av fusk 

Skattereduktion för husarbeten infördes, som tidigare nämnts, för att främja vitt 

arbete, öka tiden på arbetsmarknaden för kvinnor och män samt för att främja 

sysselsättningen inom branschen för husarbeten. Med hänsyn till syftet med 

skattereduktionen ansågs det att endast arbetskostnaden för sådana arbeten skulle 

ge rätt till reduktion. 

”Eftersom skattereduktionen syftar till att subventionera vit 

sysselsättning bör endast arbetskostnad omfattas av reduktionen. 

Utgifter för material och utrustning ska därför inte räknas in i 

skattereduktionen.”
43

 

Det har emellertid framkommit ett mönster av att utförare använder 

skattereduktionen som ett konkurrensmedel genom att omfördela kostnader på så 

vis att kostnader för material eller liknande skrivs som arbetskostnad. Den 

utförare som erbjuder högst arbetskostnad för samma arbete kan därmed i 

slutändan bli det billigaste alternativet för köparen.
44

 

Exempel: En köpare, som har möjlighet att erhålla full skattereduktion, vill få ett 

arbete utfört i sitt småhus och kontaktar därmed olika utförare för att få prisförslag 

för det aktuella arbetet. Köparen erhåller en offert från utförare X och en från 

utförare Y, vilka avser likvärdigt arbete vad avser material, arbetstid och liknande. 

Enligt offerten från utförare X skulle totalkostnaden för arbetet bli 50 000 kr, 

varav 20 000 kr hänför sig till arbetskostnad och 30 000 kr hänför sig till material 

och övrigt. Enligt offerten från utförare Y skulle totalkostnaden för arbetet bli 

60 000 kr, varav 45 000 kr hänför sig till arbetskostnad och 15 000 kr hänför sig 

till material och övrigt. Priset som ska betalas efter avdrag för skattereduktion blir 

då 40 000 kr enligt offert från X respektive 37 500 kr enligt offert från Y. 

Köparen kommer då troligtvis välja att anlita utförare Y eftersom det blir det 

billigare alternativet. 
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Exemplet ovan visar på hur omfördelning av kostnader kan få konkurrensmässiga 

effekter. Offerten från utförare Y blir billigare för köparen trots att totalkostnaden 

egentligen är högre än offerten från utförare X. Det beror på att utförare Y skriver 

upp kostnader vilka egentligen är materialkostnader som arbetskostnad och 

därmed erbjuda köparen en högre reduktion. 

Förekomsten av omfördelning av kostnader och dess påverkan på konkurrensen 

var inte ett av syftena bakom lagstiftningen. Blank Thörnroos framför vidare, som 

tidigare nämnts, att utförares omfördelning av kostnader ger en osund konkurrens 

och anser att en lagändring behövs.
45

 

5.4 Skattefel 

Förekomsten av omfördelning rörande kostnader kan inte enbart hänföras till att 

utförare försöker planera kostnader för att utnyttja skattereduktionen till sin egen 

fördel. Blank Thörnroos framför i sin artikel
46

 att det förekommer situationer då 

utförare inte vet hur de ska beräkna arbetskostnad eller vilka kostnader som ska 

ingå i arbetskostnaden. Hon menar därför att ett tydligare regelverk rörande hur 

arbetskostnaden ska beräknas bör införas i lagstiftningen. Vidare finns det även 

andra misstag och missförstånd från utförares sida. Det kan röra sig om att 

utförare missar att inkludera mervärdesskatt i deras ansökan om utbetalning eller 

att de helt enkelt glömmer att ansöka om utbetalning för ett utfört och betalt 

arbete. Upptäcker utförare att de missat att ansöka om utbetalning för ett utfört 

och betalt arbete efter den 31 januari året efter arbetet betalades har möjligheten 

att erhålla skattereduktion gått förlorad.
47

 

Det bör tilläggas att större delen av det skattefel som finns hänförs till svartarbete. 

Av en sammanställning
48

, gjord av Skatteverket, framkommer att det totala 

skattefelet i Sverige uppgår till cirka 133 miljarder kronor varav cirka 66 miljarder 

beror på svartarbete och cirka 21 miljarder beror på andra nationella skattefel. 

Exempel på andra nationella skattefel är felaktiga avdrag, felaktiga avskrivningar 

men även andra fel som inte har internationell anknytning eller beror på 

svartarbete ingår i nationella skattefel.  
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Skattefel är ett begrepp myntat av Skatteverket och hänvisar till den skillnad som 

finns mellan den totala skatt som staten borde erhålla varje år och den totala skatt 

som staten faktiskt erhåller. I termen skattefel ingår både avsiktliga som 

oavsiktliga fel. Skattefelet utgörs därmed inte bara utav skattefusk utan även av 

oavsiktliga fel på grund av krångliga regler eller okunnighet hos de 

skattskyldiga.
49

 Att beräkna skattefelet kan emellertid vara komplicerat eftersom 

resultatet är dolt från redovisningen. För att beräkna skattefelet finns två 

huvudmetoder; makro- eller mikrometod. Vid användandet av en makrometod 

sker ett försök att beräkna storleken på den skatt som borde betalas inom ett visst 

område. Sedan jämförs resultatet med den skatt som faktiskt kommer in. Om en 

mikrometod används sker en bedömning av en mindre grupp, genom till exempel 

slumpmässiga kontroller, för att försöka se ett mönster och därigenom kunna ta 

slutsatser om hur den större gruppen agerar.
50

 

5.5 Skatteverkets arbete mot fusk 

Skatteverket arbetar mot att minimera det skattefel som finns, vilket de grundar i 

att skattefusk är samhällskadligt.  Ett exempel på varför skattefusk är 

samhällskadligt är att konkurrensen sätts ur spel och att seriösa företag därmed 

inte kan konkurrera på samma villkor.
51

 

I Skatteverkets arbete ingår att det ska vara lätt för företagen att göra rätt och svårt 

att göra fel. Under senare år har inriktningen varit att förebygga fel, ta tillvara på 

potential i samverkan med andra aktörer samt att utföra en träffsäker riskvärdering 

för att se vilka områden som har hög risk för skattefel och koncentrera resurser till 

dessa områden. En stor del av det arbete som görs syftar till att få företag att 

lämna uppgifter elektroniskt till Skatteverket, eftersom det ökar Skatteverkets 

effektivitet samtidigt som formella fel minskar.
52

 

Företags syn på skattesystemet och hur det är utformat påverkar i vilken 

utsträckning det förekommer skattefusk. Om det finns ett stort missnöje bland 

företag över hur skattesystemet ser ut skapar missnöjet en grund för att företag 
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försvarar sitt eget skattefusk. En del i hur skattesystemet uppfattas är i vilken mån 

systemet ses som enkelt eller inte.
53

 En annan aspekt i hur skattesystemet 

uppfattas är vilket förtroende som finns för Skatteverket och hur de sköter sina 

uppgifter. Förtroendet för Skatteverket påverkas bland annat av hur företag 

upplever effektiviteten av Skatteverkets skattekontroll och i vilken mån skattefusk 

motarbetas.
54

 Skatteverkets vision är att alla ska vilja göra rätt för sig. Därför 

satsar de på att skattekontrollerna ska bli effektivare, fler och mer synliga.
55

 

Skattesystemet bygger på ett frivilligt uppgiftslämnande. Skattekontrollens syfte 

är att upprätthålla detta frivilliga uppgiftslämnande. För att skattesystemet ska 

fungera krävs således en kontrollfunktion som är effektiv.
56

 

Skattekontrollen har två funktioner. Den första är att skapa en preventiv effekt 

mot fusk, vilket kommer till uttryck i hur företag upplever en risk för att bli 

upptäckta om de fuskar. Den andra funktionen är att ingripa om fusk redan skett 

och korrigera så att rätt skatt blir fastställd.
57

 För att skattekontrollen ska ha en 

preventiv effekt krävs att den är tidig, synlig, träffsäker och att den är 

oförutsägbar. Om skattekontrollen har de egenskaperna kan en preventiv effekt 

uppnås och om fusk påträffas ska tillgängliga sanktioner användas.
58
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6 Skattemässiga transaktioner och skattebrott 

6.1 Skatteflykt och skatteplanering 

Aktörer, främst företag, kan företa skattemässiga transaktioner för att de ska 

erhålla en förmånligare skattesituation. Skatteplanering och skatteflykt är två 

begrepp som används flitigt inom skatterättslig doktrin för att beskriva 

skattemässiga transaktioner. Någon allmängiltig definition på begreppen tycks 

däremot inte ha arbetats fram, vilket beror på att många olika åsikter finns rörande 

vad som ska inbegripas i begreppen.
59

 Även om det inte finns en definition som 

blivit allmänt giltig av begreppen kan begreppen ändå definieras någorlunda. 

Den möjligen största skillnaden mellan skatteplanering och skatteflykt är att 

begreppet skatteflykt har införts i lagtext, lag (1995:575) mot skatteflykt 

(skatteflyktslagen). I förarbeten och utredningar som gjordes innan 

skatteflyktslagen infördes samt även inför den tidigare lagen mot skatteflykt 

framkom vad lagstiftaren ansåg kan vara skatteflykt.
60

 Det rör sig om 

transaktioner som kan vara giltiga civilrättsligt sett men strida mot andemeningen 

med lagen. Handlingar som inte förutsågs av lagstiftaren eller som strider mot 

avsikten med lagen ansågs som skatteflykt. Åsikterna har dessvärre därefter varit 

många men mer nyligen har ett försök till definition av begreppet framförts i 

doktrin.
61

 Rosander beskriver skatteflykt i sin avhandling, efter att ha analyserat 

förarbeten och doktrin, på ett liknande sätt som framkom i förarbetena. Hon 

beskriver skatteflykt som handlingar vilka är giltiga civilrättsligt sett men som 

strider mot lagens andemening. Vidare ger handlingen upphov till en 

skattelindring eller skatteförmån som inte förutsågs eller var avsedd av 

lagstiftaren. Handlingen ska även utnyttja något ofullständigt i lagen och inte 

utgöra ett skattebrott, en skenrättshandling eller en oriktigt betecknad 

transaktion.
62

 Således kan inte rättshandlingar som är en del av ett 

skatteflyktsförfarande angripas civilrättsligt. Rättshandlingarna är i sig inte 
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otillåtna men de genomförs endast för att erhålla en skatteförmån respektive 

skattelindring och resultatet är inte förenligt med syftet med lagen.
63

 

Tillvägagångssättet vid skatteplanering skiljer sig inte avsevärt mot det vid 

skatteflykt. Vid såväl skatteplanering som vid skatteflykt företas handlingar för att 

erhålla en skattelindring eller en skatteförmån. Handlingar vid 

skatteplaneringsförfaranden strider dock inte, i jämförelse med skatteflykt, mot 

syftet eller andemeningen med lagen. Skatteplanering kan till och med vara 

avsedd av lagstiftaren.
64

 Möjligtvis kan vissa skatteplaneringsförfaranden angripas 

på ett moraliskt plan men ger då inga rättsliga efterspel. Enligt Rosander måste ett 

skatteplaneringsförfarande dock inte vara förutsett eller avsett av lagstiftaren, så 

länge förfarandet inte strider mot syftet med lagen, för att kunna accepteras.
65

 

6.2 Skattefusk och bedrägeri 

Skattefusk är ett begrepp som är vanligt förekommande när förfaranden som rör 

undandragande av skatt beskrivs och syftar till brottsliga förfaranden där den 

skattskyldige lämnar oriktiga uppgifter. Enligt Simon Almendal motsvarar 

begreppet ett ringa skattebrott, vilket benämns som skatteförseelse i lag.
66

 Vad 

som anses vara skattebrott återfinns i 2 § skattebrottslagen (1971:69) (SBL): 

”Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig 

uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna 

deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och 

därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna 

eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller 

annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år.” 

Skillnaden mellan skattebrott och begreppen skatteplanering samt skatteflykt är 

att vid det två sistnämnda begreppen lämnas inte oriktiga uppgifter som ligger till 

grund för beskattningen. Det är även den oriktigt lämnade uppgiften som är den 

främsta karaktäriseringen av ett skattebrott.
67

 Den som gör sig skyldig till ett ringa 

skattebrott döms till böter för skatteförseelse enligt 3 § SBL och den som gör sig 

skyldig till grovt skattebrott döms till fängelse i minst sex månader och högst sex 
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år enligt 4 § SBL. Det är skatte- eller avgiftsbeloppet som främst ger ledning till 

om det rör sig om en skatteförseelse eller ett grövre skattebrott. Ett grövre 

skattebrott benämns även som skattebedrägeri. Någon specifik beloppsgräns har 

inte fastställts men gränsen ska i jämförelse med ett ringa förmögenhetsbrott 

sättas betydligt högre.
68

 För att det ska vara fråga om skattebrott krävs att den 

oriktiga uppgiften ger upphov till fara att skatt undandras det allmänna. Det kallas 

för farerekvisitet och innebär att brott kan föreligga även om något 

skatteundandragande faktiskt inte har skett. Det är således faran för 

skatteundandragande som är avgörande.
69

 

Som ovan nämnt kan ett grövre skattebrott även benämnas skattebedrägeri. 

Bedrägeri förekommer emellertid inte enbart vid risk för skatteundandragande. 

Om någon vilseleder annan att utföra en handling som innebär skada för den 

vilseledde och vinning för gärningsmannen döms denne för bedrägeri. Det 

framkommer av 9 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700) (BrB). Gärningsmannen ska vid 

bedrägeri dömas till fängelse i högst två år om förfarandet inte är att betrakta som 

ringa eller grovt. Är brottet ringa ska gärningsmannen dömas till böter eller 

fängelse i högst sex månader, vilket framkommer av 9 kap. 2 § BrB. Om brottet 

däremot är grovt ska gärningsmannen, enligt 3 § samma kapitel, dömas till 

fängelse i lägst sex månader och högst sex år. 

6.3 Oriktig uppgift 

Skattskyldiga har en uppgiftsskyldighet att redovisa intäkter med rätt belopp och 

att avdrag som yrkas är giltiga civilrättsligt sett. Om det inte sker ses det som att 

en oriktig uppgift lämnas. En oriktig uppgift kan vara en ofullständig uppgift eller 

en osann uppgift som ligger till grund för taxering.
70

 I lagtext hittas benämningen 

på oriktig uppgift i 49 kap. 5 § SFL och kan resultera i skattetillägg för den 

enskilde enligt 4 § samma kapitel. Enligt 5 § ska en uppgift anses vara oriktig ”om 

det klart framgår att ... en lämnad uppgift är felaktig, eller … en uppgift som ska 

lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats”. Enligt 5 § 2 st. ska dock en 

sådan uppgift inte anses vara oriktig om ”uppgiften tillsammans med övriga 

uppgifter som har lämnats eller godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt 
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beslut, eller ... uppgiften uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut”. Det 

framgår av lagtext att det klart ska framgå om uppgiften lämnats felaktigt eller 

utelämnats och det innebär ett ökat beviskrav i förhållande till vid en vanlig 

taxeringsprocess.
71

 Vid fastställandet av om en oriktig uppgift föreligger behöver 

det göras en åtskillnad mellan oriktig uppgift och yrkanden som skatterättsligt inte 

kan bifallas menar Simon Almendal. I deklarationen yrkar den skattskyldige att 

skatten ska bestämmas på ett av den skattskyldige uppfattat korrekt sätt. Det som 

bidrar till om en oriktig uppgift lämnats är om grunder för ett yrkande är felaktiga 

eller ofullständiga.
72

 Om den skattskyldige gjort en öppen redovisning med de 

faktiska omständigheter som förelåg men missuppfattat de rättsliga 

konsekvenserna föreligger ingen oriktig uppgift.
73

 Vidare bör det framföras att en 

oriktig uppgift enligt 2 § SBL föreligger om en handling inlämnats som ger sken 

av att alla uppgifter som har betydelse för att korrekt kunna fastställa skatten har 

lämnats men det i själva verket finns relevanta uppgifter som utelämnats. För att i 

förevarande fall kunna fastställa om oriktig uppgift lämnats eller inte kan en 

jämförelse göras mellan den inlämnade handlingen och de faktiska 

omständigheterna. Fatställandet av sådana faktiska omständigheter kan emellertid 

vara förenat med svårigheter.
74

 

6.4 Prissättningsfrågan75 

Vid förfaranden med skattemässiga transaktioner återfinns normalt två parter som 

båda utför rättshandlingar. Vid sådana skattemässiga transaktioner är det normalt 

den part som utför en transaktion och därmed åtnjuter en skatteförmån eller en 

skattelindring som blir föremål för utredning.  

En fråga som tagits upp i doktrin berör hur en situation bör bedömas då 

prissättningen i en transaktion påverkats av skattemässiga intressen så att en 

skatteförmån eller skattelindring erhålls av motpart. Förfarandet kan beskrivas 

som att en skattskyldig låter ett annat skattesubjekt erhålla skattefördelen genom 

att priset sätts på visst sätt. Det bör emellertid tilläggas att en fördel med 
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upplägget inte försvinner från den skattskyldige. Den kan erhålla ekonomiska 

fördelar, till exempel ökade intäkter, även om det inte direkt påverkar den 

skattskyldiges taxering. Sådana ekonomiska fördelar kan även ta sig uttryck i en 

konkurrensfördel gentemot övriga företag i och med att priset sätts på visst sätt. 

Konkurrensfördelar bör emellertid enligt Kellgren neutraliseras av 

marknadsmekanismer i och med att övriga företag kan utnyttja liknande 

skatteupplägg. Att säljarens fördel på så sätt neutraliseras skulle kunna leda till att 

skattefördelen helt kommer köparen till del.
76
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7 Åtgärder mot fusk 

7.1 Praxis 

När Skatteverket upptäcker fusk i samband med ROT-arbeten görs en 

brottsanmälan och talan förs i domstol. Det är en åtgärd för att komma åt de som 

fuskar och har lett till praxis på området. De olika praxis som finns rör till 

exempel bedrägeri och försök till bedrägeri när något ROT-arbete aldrig utförts 

eller beslut om felaktigt utbetald skattereduktion som överklagats av köpare till 

domstol. 

I ett mål
77

 från Svea Hovrätt förde staten genom Skatteverket talan mot en part för 

bedrägeri. I målet hade svaranden undertecknat och skickat in fem olika 

begäranden om utbetalning för ROT-arbeten till Skatteverket. Uppgifterna i de till 

Skatteverket inskickade begäran var osanna och några arbeten hade svaranden 

aldrig utfört. Svaranden hade erhållit utbetalning för samtliga fem begäranden via 

utbetalningsavier denne sedan löst in på sitt bankkonto. Skatteverket vilseleddes 

således att till svaranden genomföra utbetalningar för påstådda ROT-arbeten. 

Hovrätten fan den svarande skyldig till grovt bedrägeri eftersom det sammanlagda 

värdet av de felaktiga utbetalningarna utgjorde ett betydande belopp och påföljden 

blev fängelse i ett år.
78

 

Ett annat mål
79

 gällde återbetalning av felaktigt utförd utbetalning från 

Skatteverket till utförare. I målet framkom att utföraren hade utfört ett arbete hos 

köparen men att köparen varit missnöjd med det utförda arbetet och därmed 

endast erlagt betalning för materialkostnader. Utföraren gjorde likväl en begäran 

om utbetalning till Skatteverket som om full betalning hade erlagts. Kammarrätten 

kom fram till att ingen betalning för arbete hade skett och att utföraren inte var 

berättigad till utbetalning. Därmed fastställde Kammarrätten Skatteverkets beslut 

om återbetalning av skattereduktion. 
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7.2 Branschorganisationer 

Inom branschen för ROT-arbeten förekommer det ofta överrenskommelser mellan 

utförare och köpare som innehåller ett fast pris. Ett sådant avtal kallas för ett 

fastprisavtal. Köparen får vid fastprisavtal betala samma belopp oavsett hur lång 

tid arbetet tar. Därmed slipper köparen oroa sig för att kostnaden skulle öka om 

arbetet mot förmodan skulle ta längre tid än beräknat. För utföraren i sin tur kan 

ett sådant avtal bli mer lönsamt än ett arbete med rörligt kostnadsavtal om arbetet 

tar kortare tid än beräknat. Det finns således fördelar för såväl köpare som 

utförare med fastprisavtal. Emellertid innehåller ofta en faktura vid ett sådant 

avtal inte någon specifikation avseende kostnadsfördelning mellan arbetskostnad 

respektive övriga kostnader vilket kan medföra problem vid beräkning av ROT-

avdraget.
80

 

Problemet med beräkning av ROT-avdrag vid fastprisavtal har olika 

branschorganisationer försökt komma till rätta med. Det finns nämligen exempel 

på branschorganisationer som kommit överrens med Skatteverket om 

schablonavdrag som kan användas för beräkning av ROT-avdraget vid arbeten 

med fastprisavtal. Swedish Heating Boilers and Burners Association (SBBA) och 

Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) är två organisationer som har schabloner 

för beräkning av arbetskostnad. Organisationerna tog initiativ till 

överrenskommelserna för att minska eventuell osäkerhet hos kunder om vad som 

kan vara en rimlig avdragsnivå.
81

 I Skatteverkets svar
82

 till SBBA:s förslag om ett 

schablonbaserat avdrag framfördes att det kan finnas svårigheter vid fastprisavtal 

att redovisa helt korrekta uppgifter rörande fördelning mellan arbetskostnad och 

övriga kostnader. Därmed hade Skatteverket inget att invända mot de av SBBA 

föreslagna schablonvärdena. Vidare anser Skatteverket i sin senaste 

verksamhetsplan att samverkan med exempelvis branschorganisationer är positivt 

och att sådan samverkan kan ge seriösa företag skydd från illojal konkurrens.
83
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7.3 Ny promemoria 

Under diskussion i Riksdagen framförde Anders Borg att ett förslag på 

förbättringar av lagstiftningen rörande skattereduktion för husarbeten var under 

beredning inom Regeringskansliet.
84

 Förslaget gjordes offentligt den 19 december 

2013 genom en promemoria
85

. Utredningen genomfördes på grund av att det 

ansågs viktigt att vårda fakturamodellen i anledning av att husavdraget minskat 

svartarbetet samt att fakturamodellen förenklat förfarandet vid skattereduktion för 

husarbete. Förslag på förändringar som togs fram i en rapport
86

 från Skatteverket 

var även viktiga att analysera och utreda vidare. Förekomsten att kostnader som 

inte berättigar till skattereduktion, till exempel materialkostnader, felaktigt angetts 

vara arbetskostnader ger dessutom ett incitament till att förbättra och utveckla 

fakturamodellen. Finansdepartementet tog därför fram promemorian vari ett antal 

förändringar diskuteras och föreslås bli implementerade i lagstiftningen.
87

 

Det första förslaget som framförs i promemorian är att utförarens begäran om 

utbetalning från Skatteverket ska bli mer utförlig. Istället för att endast behöva 

ange pris för arbete, betalt belopp, begärt belopp och datum för betalning ska det 

även i begäran ingå ”uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning 

för material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material 

samt vilken typ av arbete som har utförts”. Det ökade uppgiftslämnandet vid 

begäran om utbetalning motiveras med att de nuvarande kraven på uppgifter som 

ska lämnas är relativt låga. Vidare skulle ökade uppgifter till Skatteverket medföra 

en enklare och effektivare kontroll i anledning av att det förekommer fusk i 

samband med att kostnader som inte ger rätt till skattereduktion uppges vara 

arbetskostnader som berättigar till skattereduktion. Uppgifter om antalet arbetade 

timmar och betalt beloppet bör kunna ge Skatteverket möjlighet att mer effektivt 

upptäcka fusk. Det noteras emellertid att arbeten med fastprisavtal kan ge 

onormalt hög debiterad arbetskostnad vid de fall det aktuella arbetet inte tar så 

lång tid som beräknats, vilket bör tas i beaktning. Vilken typ av arbete som utförts 
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borde också kunna ge en indikation om den begärda utbetalningen är 

sanningsenligt utformad eller inte.
88

 

Ett ytterligare förslag som Finansdepartementet föreslår ska införas är ett krav på 

att begäran om utbetalning ska göras elektroniskt samt att begäran ska vara 

undertecknad istället för egenhändigt underskriven. Förslaget motiveras med att 

skriftliga begäran som skickas in till Skatteverket i större utsträckning innehåller 

felaktiga uppgifter. Genom att endast göra det möjligt att skicka in begäran 

elektroniskt minskar antalet enkla fel som till exempel att viss information saknas. 

Saknas obligatorisk information måste begäran kompletteras innan begäran kan 

skickas. Felaktig begäran kan således kompletteras snabbare. Elektronisk ansökan 

behandlas även i snabbare takt vilket medför en minskad handläggningstid hos 

Skatteverket. Följaktligen innebär elektronisk ansökan fördelar för både utförare 

som Skatteverket. Begäran som lämnas ska vara undertecknad och det ska vara 

möjligt att anlita ett ombud som kan lämna begäran. Möjligheten införs för att 

underlätta för de som inte har eller vill skaffa den elektroniska utrustning som är 

nödvändig för att lämna begäran.
89

 Ett ombud är en för utföraren behörig 

ställföreträdare, till exempel firmatecknare. Av promemorian framgår att ”ett av 

utföraren befullmäktigat ombud …” ska likställas med behörig ställföreträdare vid 

begäran om utbetalning. Vidare framgår att det funnits osäkerhet angående 

huruvida ombud kan lämna begäran för utförares räkning och därför anser 

Finansdepartementet att det bör förtydligas i lagtexten.
90

  

Den utbetalning som sker från Skatteverket till en utförare som har begärt 

utbetalning ska endast vara möjlig till ett specifikt konto som innehas av 

utföraren. Det är ett ytterligare förslag från Finansdepartementet, vilket tidigare 

framkom i Skatteverkets rapport. Att utbetalning endast ska kunna ske till ett 

konto som innehas av utföraren minskar möjligheterna till fusk och ökar 

spårbarheten av utbetalda medel.
91

 När det gäller utbetalningar till utförare som 

gjorts på felaktig grund kräver Skatteverket att utföraren ska återbetala det 

felaktigt utbetalda beloppet. Ett sådant beslut om återbetalning gäller först när det 
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vunnit laga kraft och Finansdepartementet har lagt fram ett förslag för att säkra 

betalning. Förslaget innebär att den återbetalningsskyldige förhindras att undandra 

sig betalning eller göra sig av med tillgångar under processen om återbetalning. 

De anser således att en betalningssäkring bör införas och att den ska vara 

omedelbart verkställbar. Vidare vill Finansdepartementet införa en regel som 

innebär att ärenden som rör en felaktig utbetalning inte ska få avgöras utan att 

utföraren eller annan mottagare av utbetalningen har fått yttra sig i ärendet om 

avgörandet är till nackdel för denne.
 92

  

I promemorian tas även upp förslag från Skatteverkets rapport som 

Finansdepartementet inte anser bör införas. Ett förslag på att införa ett krav på 

bifogad faktura eller kvitto tillsammans med begäran om utbetalning anses till 

exempel inte vara önskvärt. Det grundas med att såväl Skatteverket som utförare 

skulle få en mycket ökad arbetsbörda. De uppgifter som framgår av fakturan 

framgår på ett tydligare sätt i själva begäran och om Skatteverket vill ta del av en 

faktura avseende en viss begäran har de möjlighet att begära in sådan innan beslut 

tas. Det skulle även innebära miljontals olika fakturor vilka kan vara utformade på 

olika sätt att gå igenom för Skatteverket.
93

 Finansdepartementet anser även att det 

inte bör införas någon reglering om hur arbetskostnad ska beräknas. En sådan 

schablon skulle påtagligt ingripa i avtalsfriheten mellan köpare och utförare. Att 

det skulle finnas en generell regel som gäller för alla olika sorters arbeten med 

olika förutsättningar ses även som något svårt att uppnå. Förslag på ett tak för hur 

hög arbetskostnad per timme ett arbete får ha ses inte heller som något värt att 

införa. En sådan regel skulle vara lätt att kringgå genom angivande av mer 

arbetade timmar. Skatteverket skulle även få handha sammanställningar över 

vilken kostnad som är rimlig för ett visst arbete. Eventuella prishöjningar och 

skillnader mellan yrkeskategorier eller geografiskt område skulle även vara svårt 

att ta i beaktning. Ett ytterligare förslag från Skatteverkets rapport som inte fick 

medhåll från Finansdepartement var att införa särskilda regler om kontroll av ett 

arbete på plats. Det motiverades av att saknaden av en sådan regel inte hindrar 

Skatteverket från att träffa möte med skattskyldiga för att reda ut eventuella 

oklarheter i ärenden. Vidare anges att Skatteverket kan kräva att den skattskyldige 
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styrker sin rätt till skattereduktion och att ett arbete verkligen utförts. Kan en 

köpare inte styrka sin rätt till skattereduktion kommer heller ingen utbetalning ske 

från Skatteverket. Finansdepartementet anser det därför inte meningsfullt att 

införa en specifik bestämmelse rörande kontroll av utfört arbete på plats.
94

 

7.3.1 Konsekvenser 

I promemorian framförs, förutom förslag på ny lagstiftning, även vilka 

konsekvenser förslagen skulle få för utförare, köpare, Skatteverket och de 

allmänna förvaltningsdomstolarna. För utförarna skulle de nya förslagen innebära 

en ökad administrativ arbetsbörda vid begäran om utbetalning. Det skulle däremot 

även minska utförarnas arbetsbörda eftersom minskning av antalet fel i begäran 

innebär minskning av kompletteringar till Skatteverket. Att begäran endast ska 

kunna ske elektroniskt kan påverka de som inte har den utrustning som krävs. 

Fusk och missbruk förväntas även minska om förslagen i promemorian införs, 

eftersom Skatteverket får ett mer utfylligt underlag och därmed enklare kan 

undersöka misstänkta situationer. För köparna antas de nya förslagen inte 

innebära några förändringar.
95

 

Förslagen i promemorian skulle innebära nya kostnader för Skatteverket i 

anledning av att system måste anpassas och informationsinsatser måste göras, 

vilket motiveras med ökad effektivisering. Vidare skulle de nya förslagen kunna 

innebära en ökad ärendehantering för de allmänna förvaltningsdomstolarna i och 

med förslaget om betalningssäkring. De mål som skulle röra betalningssäkring 

förväntas alltjämt endast bli ett fåtal.
96
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8 Analys 

8.1 Klassificering av fusk 

För att kunna fastställa vilka möjligheter som finns i dagens lagstiftning att 

ingripa mot det fusk som förekommer vid RUT- respektive ROT-arbeten behövs 

en klassificering av vad det är för fusk som påträffas.  

Angående situationen när en utförare begär utbetalning för ett arbete som aldrig 

utförts är klassificeringen av fusket inte speciellt svår eftersom det i rättspraxis 

framkommit att det rör sig om bedrägeri. I rättsfall som tagits upp i avsnitt 7.1. 

framför domstolen att utföraren vilselett Skatteverket med felaktiga uppgifter och 

därmed gjort sig skyldig till bedrägeri. Utföraren har således inkommit med 

oriktig uppgift till Skatteverket eftersom de redovisat felaktiga uppgifter och 

därmed gjort sig skyldig till brott. Fusket kan dock ta sig uttryck på olika sätt som 

genom att utförare är i maskopi med köparen eller att en köpares personnummer 

kapas och används felaktigt för att begära utbetalning från Skatteverket. Att de 

olika situationerna skulle bedömas på olika sätt ter sig dock inte troligt förutom att 

en köpare som är i maskopi med utföraren kan ses som medhjälpare till 

bedrägeriet. Fusket förekommer vid såväl RUT- som vid ROT-arbeten. Det kan 

emellertid vara svårt att upptäcka att ett arbete aldrig utförts, särskilt när det rör 

sig om RUT-arbeten där beloppen normalt sett är mindre. För att upptäcka fusket 

skickar Skatteverket ut ett kontrollbrev till den angivna köparen och bedrägeriet 

kan således upptäckas genom att köparen hör av sig till Skatteverket. 

En annan typ av fusk är felrubricering av arbete. Det sker till exempel när ett 

arbete som rätteligen är nybyggnation skrivs om till att motsvara ombyggnation. 

En sådan situation där skattereduktion enligt lagen inte ska medges men reduktion 

likväl medgetts på grund av att arbetet omskrivits till ombyggnation har inte tagits 

upp av domstol. Situationen skulle emellertid kunna jämföras med förfarandet när 

utförare begär utbetalning för arbete som inte har utförts. Utföraren kan i ett 

felrubriceringsförfarande anses vilseleda Skatteverket i sin begäran om 

utbetalning i och med att de begär utbetalning för ett arbete som rätteligen inte ska 

medge reduktion. Lämnas oriktig uppgift för att på så vis vilseleda Skatteverket 

att tro att ombyggnation är nybyggnation skulle det kunna röra sig om bedrägeri. 

Det skulle även kunna vara skattebrott eftersom utföraren med sin begäran skickar 
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in en handling till Skatteverket som ger upphov till fara för att skatt felaktigt 

undandras det allmänna vid det fall begäran godkänns. En felaktigt godkänd 

begäran om utbetalning innebär ju att köparen erhåller en reduktion av sin 

slutgiltiga skatt. Huruvida det skulle anses som ringa eller grovt skattebrott får 

bedömas utifrån storleken på den begärda utbetalningen och hur många begäran 

om utbetalning med felrubricering som skickats in till Skatteverket. Utföraren är 

emellertid inte skyldig att i sin begäran om utbetalning ange vad det är för arbete 

som utförts. Den enda situationen en utförare behöver ange vilken typ av arbete en 

ansökan om utbetalning är hänförlig till är om Skatteverket begär in uppgifterna. 

En oriktig uppgift föreligger inte om den skattskyldige öppet redovisat de faktiska 

omständigheterna som föreligger för att Skatteverket ska kunna bestämma skatten 

korrekt. Enligt Simon Almendal medför inte heller oriktig uppgift om den 

skattskyldige gjort ett felaktigt yrkande så länge de redovisade uppgifterna är 

korrekta och inget är utelämnat. Det kan således ifrågasättas om någon oriktig 

uppgift lämnats vid förfarandet med felrubricering om inga oriktiga uppgifter 

angående betalning och kostnader lämnats. Utföraren har utfört ett arbete och de 

uppgifter som krävs har redovisats, så till vida inte Skatteverket begärt in 

uppgifter. Om en utförare efter Skatteverkets begäran om uppgifter påstår att en 

nybyggnation är ombyggnation har utföraren dock lämnat felaktiga uppgifter. Vid 

förfarandet ges det sken av att skattereduktion ska medges men det kan emellertid 

vara svårt att påvisa en oriktig uppgift. Således skulle det kunna finnas svårigheter 

i att påvisa felrubricering som bedrägeri respektive skattebrott. Vad gäller 

förfarandet kan det uteslutas att det skulle kunna röra sig om skatteplanering eller 

skatteflykt, eftersom det inte kan vara fråga om skatteplanering då förfarandet 

strider mot syftet med lagen. Vidare kan det inte vara fråga om skatteflykt 

eftersom en oriktigt betecknad transaktion föreligger vid förfarandet. Det bör 

emellertid tilläggas att tiden som nybyggnationer är uteslutna från fastighetsavgift 

har förlängts till 15 år och det kan bidra till att köpare väljer att taxera sitt hus som 

nytt istället för att söka skattereduktion för arbetet. Sker en omtaxering kan inte 

skattereduktion medges, eftersom Skatteverket då ser att huset är nybyggt. 

Därmed kan incitamentet att söka skattereduktion anses minskat från tidigare 

vilket kan få effekten att fusk med felrubricering sammantaget inte kommer 

förekomma i stor utsträckning. 
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Situationen när utförare omfördelar kostnader som rätteligen är materialkostnader 

till att vara arbetskostnader kan vid en första anblick te sig vara skatteplanering 

eftersom utföraren justerar priset för att erhålla en fördel. Det är emellertid 

köparen som erhåller skattefördelen i förfarandet och utföraren erhåller istället en 

konkurrensfördel gentemot utförare som inte omfördelar kostnader. Skulle det 

röra sig om skatteplanering är förfarandet inte att betrakta som fusk. För att ett 

förfarande ska kunna anses vara skatteplanering krävs dock att förfarandet ligger i 

linje med eller inte strider mot syftet med lagen. Syftet med lagen är i det här 

fallet att motverka svartarbete och därför medges endast reduktion för 

arbetskostnader och inte för materialkostnader. I anledning av att förfarandet med 

omfördelning av kostnader innebär att köparen erlägger en mindre betalning för 

material än vad som rätteligen är materialkostnad och därmed även erhåller en 

subvention för materialkostnader strider förfarandet mot syftet med lagen. Således 

kan inte omfördelning av kostnader anses vara skatteplanering.  

Vid förfarandet med omfördelning av kostnader vilseleder utföraren Skatteverket i 

form av oriktig uppgift eftersom utföraren anger att det belopp som avser 

betalning för arbete rätteligen även avser en del materialkostnader. Således kan 

utföraren göra sig skyldig till bedrägeri, vilket även Finansdepartementet ansåg att 

förfarandet kunde klassificeras som. Utföraren skulle även kunna göra sig skyldig 

till skattebrott med anledning av de oriktigt lämnade uppgifterna. Det är enligt 

min mening en mer lämplig klassificering av förfarandet, eftersom utföraren med 

sin begäran lämnar uppgifter till Skatteverket som ger upphov till fara för att skatt 

undandras det allmänna genom att köparen erhåller en skattelindring. Det kan 

dock vara svårt att bevisa att utföraren lämnat felaktig uppgift och gjort sig 

skyldig till skattebrott eller bedrägeri, eftersom fri prissättning råder. För att 

påvisa skattebrott eller bedrägeri skulle priser en utförare tar vid omfördelning av 

kostnader kunna jämföras med vilka priser som skulle gälla om ingen möjlighet 

till skattereduktion skulle finnas. Vid en sådan jämförelse skulle priser som tas vid 

omfördelning av kostnader kunna ses som icke affärsmässigt motiverade eftersom 

utföraren vid förfarandet säljer vidare material till en kostnad som understiger 

marknadskostnaden för materialet. För att kunna påvisa bedrägeri eller skattebrott 

behöver det således visas att utförare företar handlingar enbart för att vilseleda 

Skatteverket. Det skulle möjligtvis kunna göras genom att påvisa att utförare 
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aldrig hade tagit så låga priser för material om det inte funnits möjlighet för 

köparen att erhålla skattereduktion för arbetskostnaden. Det är emellertid idag 

svårt för Skatteverket att upptäcka förfarandet med omfördelning av kostnader 

eftersom det endast är arbetskostnaden som framgår i en begäran. Kan 

Skatteverket emellertid visa det icke affärsmässiga i förfarandet skulle skattebrott 

kunna påvisas eftersom de till Skatteverket oriktigt lämnade uppgifterna skulle 

medföra en fara för att skatt undandras det allmänna. Om det kan påvisas att 

utföraren genom sina i begäran redovisade uppgifter vilseleder Skatteverket, 

erhåller vinning av förfarandet och det resulterar i skada för Skatteverket skulle 

även bedrägeri kunna vara för handen. 

I anledning av att förfarandet med omfördelning av kostnader strider mot syftet 

med lagen skulle det till skillnad från skatteplanering kunna anses som skatteflykt. 

Vidare är de handlingar som företas giltiga civilrättsligt sett. Det som emellertid 

gäller för skatteflykt är att det inte kan anses vara skatteflykt om det utgör ett 

skattebrott och det lämnats en oriktig uppgift. Av vad som framkommit ovan kan 

förfarandet anses vara skattebrott i och med oriktigt lämnade uppgifter. Det får 

således resultatet att förfarandet inte utgör ett skatteflyktförfarande. 

8.2 Dagens möjligheter att komma till rätta med fusk 

I dagens lagstiftning finns det vissa möjligheter att komma åt de som fuskar med 

skatt i samband med ROT- och RUT-arbeten. Dessa möjligheter anses dessvärre 

inte vara tillräckliga åtgärder för att fusket ska minska, vilket till exempel 

Finansdepartementet och Blank Thörnroos har anfört. De möjligheter som finns 

kommer tas upp i detta avsnitt. 

Vid rena bedrägerier när något arbete aldrig utförts kan de som gjort sig skyldiga 

till förfarandet bli anmälda av Skatteverket och ställas inför domstol. Det sker 

även vilket till exempel framgår av rättsfall i avsnitt 7.1. Bedrägerierna kan dock 

vara svåra att upptäcka vid Skatteverkets kontroll. Att utförare som fuskar med 

arbeten som aldrig utförts blir återbetalningsskyldiga samt kan få fängelsestraff 

borde emellertid kunna verka som avskräckande från att fler fuskar på förevarande 

sätt.  
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Rörande felrubricering och omfördelning av kostnader kan det idag vara svårt att 

ställa någon till svars för fusk. Vad gäller felrubricering är sådant fusk svårt för 

Skatteverket att upptäcka vid en första anblick av en begäran om utbetalning. Det 

är först om Skatteverket begär in uppgifter om vilken typ av arbete en begäran om 

utbetalning är hänförlig till som fusk kan upptäckas. Anger utföraren på 

Skatteverkets begäran att arbetet rör sig om nybyggnation kan det emellertid inte 

anses vara fusk utan resultatet blir helt enkelt att ingen reduktion medges. Lämnar 

utföraren uppgifter till Skatteverket om att arbetet är en ombyggnation har 

utföraren lämnat en oriktig uppgift. Det kan dock vara svårt för Skatteverket att 

påvisa att det egentligen är en nybyggnation om inte någon kontroll av arbetet 

utförs. Som tidigare nämnt behöver skattskyldiga som äger nybyggda hus inte 

betala fastighetsavgift för huset de första 15 åren från husets uppförande, vilket 

kan bidra till att incitament att fuska minskat. Vidare kan det vara svårt för 

Skatteverket att upptäcka omfördelning av kostnader eftersom endast 

arbetskostnad redovisas i begäran om utbetalning. Således är det svårt att se 

fördelningen av kostnad för arbete respektive material och andra kostnader. Det 

borde inte vara förenat med allt för stora svårigheter att påvisa skattebrott 

eftersom förfarandet endast behöver ge upphov till fara för att skatt undandras det 

allmänna. Det svåra är att påvisa de faktiska omständigheterna rörande det icke 

affärsmässiga i utförares prissättning. Svårigheten att påvisa det icke 

affärsmässiga i utförares prissättning gäller även om fusket ska klassas som 

bedrägeri. Som ovan nämnt kan det även vara bedrägeri, men för att påvisa 

bedrägeri behöver det visas att Skatteverket blivit vilselett av utföraren. Att 

förfarandet är till skada för Skatteverket är det inte någon tvekan om eftersom de 

vid förfarandet betalar ut mer än vad som de enligt syftet med lagen borde. Det 

gör Skatteverket på grund av att utföraren fördelar kostnader för material som 

arbetskostnad. Om det visas att utföraren aldrig hade genomfört en sådan 

kostnadsfördelning om det inte funnits möjlighet till skattereduktion för köparen 

skulle det icke affärsmässiga i förfarandet kunna påvisa att skattebrott respektive 

bedrägeri föreligger vid omfördelning av kostnader. 
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8.3 Effektiva och välavvägda åtgärder mot fusk 

Skatteverket har en målsättning att det ska vara lätt för företag att göra rätt och 

svårt att göra fel. Vidare har Skatteverket en vision om att alla ska göra rätt för 

sig. För att ett sådant skattesystem ska fungera krävs en kontrollfunktion för 

företag ska upprätthålla deras frivilliga medverkan. Skatteverkets kontroll ska ha 

en preventiv funktion och om fusk ändå förekommer ska kontrollen bidra till att 

ingripa mot fusket och korrigera så att rätt skatt fastställs. Om företag känner att 

de måste omfördela kostnader för att inte bli utkonkurrerade kan det ifrågasättas 

om skattekontrollen uppfyller sin preventiva funktion. Vidare spelar risken för 

upptäckt in i huruvida fusk förekommer eller inte. Eftersom det är svårt att 

upptäcka det fusk som förekommer vid ROT- och RUT-arbeten finns det ett 

utrymme för företag att fuska utan att det upptäcks. Upplever företag att de kan 

fuska utan risk för att det uppdagas uppfyller inte de nuvarande möjligheterna att 

komma åt fusket sin preventiva funktion. Vidare gäller att om företag upplever att 

andra som fuskar inte upptäcks kan de känna ett behov av att också fuska för att 

kunna konkurrera på samma villkor. Det framkom i till exempel Uppdrag 

Granskning att företagare inom branschen kände sig tvungna att omfördela 

kostnader för att kunna konkurrera med andra företag. Således kan sägas att 

skattekontrollen vid husarbeten inte är tillräckligt effektiv, eftersom den 

preventiva funktionen inte är tillräcklig för att motverka fusk.  

Fusk i samband med husarbeten har fått stor uppmärksamhet i media på senare 

tid. I reportaget av Uppdrag granskning kom det även fram att skatteexpert på 

Skatteverket inte ansåg att det går att komma åt problemet med omfördelning av 

kostnader genom dagens lagstiftning. Som ovan nämnt påverkar företags 

förtroende för skattesystemet och hur de upplever risken för att bli upptäckt i 

vilken utsträckning det förekommer fusk. Eftersom risken för att bli upptäckt är 

låg och på grund av att de nuvarande reglerna inte uppfyller sin preventiva 

funktion bör det införas nya regler för att motverka fusk. Finansdepartementet har 

i en promemoria tagit fram förslag på förändringar som grundas på en rapport från 

Skatteverket. 

Det första förslaget i promemorian är att utförarens begäran av utbetalning ska 

vara mer utförlig än i dagsläget. En sådan mer utförlig begäran ska förutom de 
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tidigare kraven innehålla uppgifter om antal arbetade timmar, vilken typ av arbete 

som utförts samt debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för 

annat än hushållsarbete och material. Det utökade kravet på uppgiftslämning 

motiveras av att kravet idag är satt relativt lågt samt att Skatteverket skulle ges en 

enklare och mer effektiv kontroll. Orsaken till att de nuvarande kraven är låga 

beror på att lagstiftaren ville ge utförarna en mer lindrig övergång från det tidigare 

systemet till fakturamodellen. När utförarna nu efter ett par år med 

fakturamodellen är vana med systemet skulle kraven kunna utökas utan att ge en 

allt för ökad arbetsbörda för utförarna. De uppgifter som efterfrågas i det utökade 

kravet borde utförarna nämligen kunna ta fram tämligen enkelt eftersom det är 

uppgifter som borde framkomma i faktura till kund och att utföraren bör ha 

information om sina intäkter och kostnader. De utökade uppgifterna borde även ge 

Skatteverket en indikation på om fusk skulle ligga till grund för en begäran om 

utbetalning. Det gäller främst vid omfördelning av kostnader från material till 

arbete eftersom en orimligt låg kostnad för material respektive hög kostnad för 

arbete skulle framgå i begäran. Emellertid skulle utförare kunna sänka värdet av 

arbetskostnaden genom att överdriva antalet arbetade timmar. Det skulle kunna 

innebära att fusk med omfördelning kostnader inte syns i begäran om utbetalning. 

Ett annat problem som skulle kunna uppkomma är att arbetskostnaden vid 

fastprisavtal kan bli ovanligt hög om den avtalade arbetstiden för arbetet blir 

kortare än beräknat. Problemet består då i att arbeten med fastprisavtal skulle 

kunna se ut som fusk med omfördelning av kostnader men om ingen 

omfördelning skett är det inget fusk utan den högre arbetskostnaden består helt 

enkelt utav den risk som utförare står för när ett arbete fastställs till fast pris. 

Ett förslag som ursprungligen kommer från Skatteverkets rapport men som även 

Finansdepartementet anser bör införas är att en utbetalning endast ska kunna ske 

till ett specifikt konto som innehas av utföraren. Förslaget grundas främst i att det 

ska öka spårbarheten av utbetalda medel och minska möjligheterna till fusk. 

Vidare framkommer ett förslag om att betalningssäkring ska vara möjlig om en 

process om återbetalning pågår. Förslagen kan beskrivas höra ihop eftersom syftet 

bakom förslagen är att förhindra missbruk av systemet med reduktion. Det borde 

inte innebära några problem för en utförare att endast kunna erhålla betalning till 

ett konto. Idag kan utbetalning även ske genom att en utbetalningsavi skickas till 
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en utförare som inte har ett registrerat konto. Slopandet av utbetalningsavier leder 

till att det klart framgår för Skatteverket till vem utbetalning går. Det tillsammans 

med betalningssäkring kan förhindra att utförare missbrukar systemet genom att 

undandra sig återbetalning av felaktiga utbetalningar som utföraren erhållit. 

Vidare framkommer vid fusksituationer klart och tydligt till vem utbetalning har 

gått och det kan därmed vara enklare att påvisa vem som utfört bedrägeri eller 

liknande. 

I promemorian togs även fram förslag från Skatteverkets rapport som inte 

Finansdepartementet ansåg bör införas. Det ansågs inte lämpligt att införa ett krav 

på att bifoga faktura eller kvitto vid en begäran om utbetalning eftersom det skulle 

öka arbetsbördan för både Skatteverket och för utföraren. Om Skatteverket 

misstänker att ett arbete inte ger rätt till skattereduktion kan en faktura eller annat 

underlag begäras in från utföraren. Således finns redan en möjlighet för 

Skatteverket att få in sådana uppgifter men att sådana underlag skulle granskas för 

samtliga inskickade begäran om utbetalning skulle innebära en avsevärd ökad 

handläggningstid, arbetsbörda och kostnad för Skatteverket. Det skulle enligt mig 

troligen inte vara önskvärt eftersom kostnaden för att förhindra fusk skulle kunna 

bli större än kostnaden för det faktiska fusket. Finansdepartementet anser inte 

heller att någon reglering rörande hur arbetskostnad ska beräknas bör införas. Det 

grundas med att en sådan reglering avsevärt skulle ingripa i avtalsfriheten mellan 

utförare och köpare. Det skulle även vara svårt att finna en reglering som skulle 

vara tillämpbar för alla de olika sorters arbeten som utförs och en sådan reglering 

skulle inte ta hänsyn till upp- respektive nedgångar i pris eller prisskillnader 

beroende på andra faktorer. Enligt min mening är det ett logiskt resonemang, 

eftersom det skulle vara svårt att utforma en väl avvägd reglering. 

Vidare anser inte Finansdepartementet att någon kontroll av utfört arbete ska 

göras av Skatteverket på grund av att det är den skattskyldige som ska styrka sin 

rätt till reduktion och att bristen av en reglering inte hindrar att den skattskyldige 

och Skatteverket träffas för att diskutera ett ärende. Det skulle innebära en ökad 

arbetsbörda för Skatteverket om det gjordes regelbundna kontroller av utförda 

arbeten. Emellertid skulle det troligtvis skapa en avskräckande effekt mot vissa 

typer av fusk om det var möjligt för Skatteverket att genomföra kontroller. För att 
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minska den ökade arbetsbördan men för att behålla en avskräckande effekt skulle 

det kunna göras enstaka stickprovskontroll som publiceras av Skatteverket eller i 

media. Märker utförare att sådana kontroller kan utföras skulle troligtvis 

eventuella incitament att fuska minska eftersom risken att upptäckas skulle öka. 

Även om det endast skulle utföras enstaka kontroller kan det skapa en 

avskräckande effekt om det görs allmänt känt att sådana kontroller utförs, 

eftersom utförare skulle kunna uppleva att det utförs regelbundna kontroller. Det 

skulle därmed med tämligen enkla medel kunna minska fusk. Den extra 

arbetsbörda det skulle kunna innebära skulle även kunna motiveras med anledning 

av förslaget om övergång till endast elektronisk begäran. Om systemet endast 

skulle tillåta elektronisk begäran skulle det innebära en minskad arbetsbörda för 

Skatteverket vilket skulle innebära att en högre arbetsbörda skulle kunna läggas 

på kontroll av arbete. 

Ett ytterligare förslag skulle enligt mig kunna vara att tillsätta informationsinsatser 

om positiva aspekter av branschorganisationer och deras medlemmar. Att införa 

regler rörande branschorganisationer skulle emellertid kunna vara för långtgående 

då företag själva bör kunna välja om de vill vara med i en branschorganisation 

eller inte. Det skulle dock vara eftersträvansvärt att öka medvetenheten om 

positiva aspekter som följer av att köpare anlitar medlemmar i 

branschorganisationer. För köparen kan de positiva aspekterna vara vetskapen och 

säkerheten i att de anlitar ett seriöst företag samtidigt som det kan antas att arbetet 

håller en godkänd kvalitet. Skatteverket skriver även i sin verksamhetsplan att 

samverkan med branschorganisationer är positivt då det bidrar till att förhindra 

illojal konkurrens och att det främjar seriösa företag. Informationsinsatser skulle 

kunna bidra till att medlemmar i branschorganisationer anlitas i högre grad. 

Eftersom sådana medlemmar sannolikt är mer seriösa och inte fuskar i lika hög 

grad skulle det kunna resultera i mindre fusk vid såväl RUT- som ROT-arbeten. 

Fakturamodellen infördes för att göra systemet med skattereduktion för husarbete 

enklare och för att köpare inte ska behöva ligga ute med pengar en längre tid. 

Skatteverket menar att de har fått utökade möjligheter att kontrollera företag och 

dess redovisade uppgifter efter att fakturamodellen infördes. En fråga kan 

emellertid ställas om fakturamodellen medfört risk för fusk. Om inte 
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fakturamodellen hade införts hade troligen inte bedrägerier där något arbete aldrig 

utförts förekommit. Fakturamodellen gör sådant fusk möjligt eftersom modellen 

innebär utbetalning från Skatteverket direkt till utförare. Emellertid får fusket 

vägas mot syftet med lagen och de positiva aspekter som reduktionen medför. 

Fusket förekommer vid såväl RUT- som vid ROT-arbeten men det kan vara svårt 

att fastställa storleken av det fusk som förekommer. Om bedrägerier när något 

arbete aldrig utförts endast utgör en liten del av det skattefel som finns inom 

branschen och fakturamodellen bidrar till att fler utnyttjar reduktionen istället för 

att anlita svart arbetskraft kan det minskade svarta arbetet väga upp för det fusk 

som förekommer. 
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9 Slutsats 

Av vad som framkommit i denna uppsats kan det utläsas att det finns främst tre 

olika sorters fusk vid skattereduktion för husarbete. De olika sorter det rör sig om 

är rena bedrägerier när något arbete aldrig utförts, felrubricering av arbete och 

omfördelning av kostnader.  

Vad gäller det första fusket finns det idag möjlighet att ställa de som gjort sig 

skyldiga till bedrägeri inför domstol. Det hindrar i och för sig inte att sådant fusk 

kommer uppkomma i framtiden, men det skapar en preventiv effekt genom att de 

som fuskar kan få ställas till svars för sitt handlande. Utför någon ett bedrägeri 

kan de nämligen bli skadeståndsskyldiga och dömas till fängelse för sitt 

handlande. 

De två andra sorters fusk som tagits upp i denna uppsats är emellertid svårare att 

ställa någon till svars för. Svårigheterna ligger i att sådant fusk är svårare att 

upptäcka samtidigt som det finns oklarheter i hur det ska motverkas. Angående 

felrubricering kan det tänkas att problemet minskar i och med att nybyggnationer 

numer undgår fastighetsavgift de första 15 åren och fusket ter sig därför inte lika 

lockande eller förmånligt som tidigare. Vid fallet att Skatteverket begär in 

uppgifter om utfört arbete kan dock förfarandet klassificeras som skattebrott eller 

bedrägeri. Förfarandet med omfördelning av kostnader är svårt att upptäcka i och 

med hur begäran om utbetalning ser ut idag. Det kan emellertid klassificeras som 

bedrägeri eller skattebrott, under förutsättning att det går att påvisa att utförare 

aldrig hade fördelat kostnader på så vis om det inte funnits möjlighet till 

skattereduktion för köparen. 

På grund av svårigheterna med att upptäcka det fusk som förekommer kan det 

konstateras att de möjligheter som finns för att komma till rätta med fusket inte är 

tillräckligt effektiva. Därmed finns ett behov av att ändringar införs i 

lagstiftningen för att på så sätt ge Skatteverket ökade möjligheter att upptäcka 

fusk. Förslag som enligt mig vore ändamålsenliga att införa för att ge mer 

effektiva möjligheter att komma till rätta med fusket är en mer utförlig begäran 

om utbetalning, att utbetalning endast ska kunna ske till ett specifikt konto, 

betalningssäkring och att kontroll av utförda arbeten kan ske. 
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Huruvida de olika förslagen kommer minska det fusk som finns kan däremot vara 

svårt att säga. Det som kan sägas är att Skatteverket borde få utökade möjligheter 

att upptäcka fusksituationer om förslagen införs. Förslaget om att kravet på 

uppgifter i en begäran utökas är det förslag som skulle kunna bidra till att 

Skatteverket får utökade möjligheter att upptäcka försök till fusk. Vidare bidrar 

det till att för låga materialkostnader i jämförelse med arbetskostnaden syns i en 

utförares begäran om utbetalning. Skatteverket kan i och med förslaget få 

möjlighet att neka utbetalning eller att få saken prövad i domstol huruvida 

omfördelning av kostnader är att anse som skattebrott och eller bedrägeri. 

Vidare kommer förslaget om utbetalning till ett specifikt konto samt förslaget om 

betalningssäkring att medföra att det enklare kan spåras vem som erhållit 

utbetalning och att utförare inte kan undandra sig återbetalning till Skatteverket. 

Det kan leda till att incitament att fuska eventuellt minskar. Finansdepartementet 

anser inte att en möjlighet för Skatteverket att utföra kontroll av utfört arbete 

borde införas. Enligt min mening borde emellertid förslaget tas upp för vidare 

granskning, eftersom kontroller av förevarande slag skulle kunna skapa en 

preventiv effekt mot en del av det fusk som förekommer. 

Slutligen kan det sägas att det kommer kunna uppstå vissa problem vid en 

övergångsfas till de nya reglerna, men för att motverka utnyttjande av systemet 

krävs en förändring. Om en förändring sker kommer inte allt fusk att upphöra, 

men de föreslagna åtgärderna skulle troligen få fusket att minska i omfattning. 
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