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Sammanfattning 

Swish är en relativt ny betalningsmetod som i dagsläget används som ett alternativ till 

kontant- och kortbetalningar. Det är främst företagare inom kontantbranschen som 

använder appen som betalningsmetod. Försäljning inom kontantbranschen sker vanligtvis 

mot kontant- eller kortbetalning där försäljningsbeloppet oftast är ett ringa belopp. På grund 

av det låga försäljningsbeloppet saknar vanligtvis konsumenten intresse av att erhålla ett 

kvitto. Eftersom det inte framställs ett kvitto vid Swish-betalningar är det främst inom 

kontantbranschen som appen användas av företagare.  

 

Swish-betalningar definieras varken som kontant- eller kortbetalning och omfattas således 

inte av bestämmelserna gällande krav på kassaregister. Bestämmelserna infördes år 2010 

och medförde kontrollverktygen, tillsyn och kontrollbesök. Verktygen infördes för att utöka 

Skatteverkets möjlighet att granska kontant- och kortbetalningar inom kontantbranschen. 

Eftersom Swish-betalningar inte omfattas av bestämmelserna gällande krav på kassaregister 

och således inte heller kontrollverktygen, är betalningarna svåra för Skatteverket att granska 

i efterhand. Svårigheten att kontrollera betalningarna kan utnyttjas av de företagare som 

använder appen och vill kringgå skatt. 

 

För att appen ska kunna användas som en tillförlitlig betalningsmetod måste Swish 

integreras i skattesystemet. Genom en integrering skulle Skatteverket kunna kontrollera 

betalningarna och säkra företagarens beskattningsunderlag. 

 

I analysen diskuterar vi alternativa åtgärder som kan integrera Swish i skattesystemet. 

Åtgärderna som anförs grundar sig på Skatteverket kontrollbehov av Swish-betalningar och 

diskussion förs kring en utveckling av lagstiftningen samt appens tekniska funktion. Vidare 

uppmärksammar vi samarbetsmöjligheter mellan Skatteverket och andra aktörer i samhället 

och hur sådana samarbeten kan resultera i en lägre belastning för Skatteverket vid kontroll 

av appen. Några av de möjligheter vi diskuterar i analysen är, ur ett rättsligt perspektiv, inte 

genomförbara i praktiken men vi anser ändå att aspekterna är intressanta att beakta.  
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Vi tror att Swish kan komma att bli ett tillförlitligt alternativ till kontant- och kortbetalningar 

för Skatteverket, företagare och konsumenter, förutsatt att någon åtgärd vidtas. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Teknisk utveckling och förändringar i den finansiella infrastrukturen ger idag utrymme för 

nya betalningsmetoder på marknaden.1 Mobil-appen Swish, som lanserades av Getswish AB 

för drygt tre år sedan, är en betalningsmetod som idag används av både företag och 

privatpersoner. Till en början var appen enbart anpassad för transaktioner mellan 

privatpersoner, men idag kan även företag använda Swish som ett alternativ till kontant- och 

kortbetalningar.2  

 

Swish-betalningar definieras varken som kontant- eller kortbetalningar och omfattas därför 

inte av bestämmelserna gällande krav på kassaregister och således inte heller de 

kontrollverktyg som bestämmelsen medförde. Eftersom skatteverkets kontrollmöjligheter 

inte omfattar Swish-betalningar är skatteverkets kontroll begränsade när företagare 

använder appen.  Därmed kan företagare, som vill kringgå skatt, utnyttja den bristande 

kontrollmöjligheten för att undanhålla intäkter från bokföringen.3  

 

Om Swish-betalningar inte registreras uppstår även problematik kring korrekt 

momsregistrering och upprättande av kvitto till konsumenter. Problematiken som Swish 

medför har uppmärksammats av Skatteverket och de har valt att utreda appen samt se över 

lagstiftningen för betalningar.4 

 

1.2 Problemformulering 

Hur förhåller sig Swish till bestämmelserna om krav på kassaregister, bokföring, och 

mervärdesskatt? Vilka åtgärder bör vidtas för att Swish-betalningar ska integreras i 

skattesystemet och bli ett tillförlitligt alternativ till kontant- och kortbetalningar? 

 

                                                         
1 Riksbanken, Studie, Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige, 2013. s 62-66. 
2 https://www.getswish.se/om-swish/ (2016-04-17). 
3 TT, Skatteverket: Swish öppnar för mer fusk, SvD Näringsliv, 2015-12-13 (2016-04-13).  
4 Ibid.  

https://www.getswish.se/om-swish/
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda och uppmärksamma en relativt ny betalningsmetod i 

samhället. Utifrån gällande regler, de lege lata, kommer vi att belysa de risker, ur 

skattehänseende, som Swish-betalningar medför samt hur appen förhåller sig till de regler 

och krav som finns gällande kassaregister, bokföring och mervärdesskatt. Vidare är avsikten 

att undersöka Skatteverkets kontrollverktyg; kontrollbesök och tillsyn samt om det erfordras 

en utveckling av dagens lagstiftning, de lege ferenda, så att kontrollverktygen även omfattar 

Swish-betalningar. Vi kommer också att undersöka om det finns tekniska åtgärder som kan 

vidtas för att integrera Swish i skattesystemet. 

 

1.4 Metod 

Vi har använt oss av de traditionella rättskällorna; lag, förarbeten, praxis och juridisk doktrin 

för att undersöka hur Swish förhåller sig till bestämmelserna om krav på kassaregister, 

bokföring och redovisning samt mervärdesskatt. Vi kommer använda oss av en objektiv 

teleologisk tolkning, det vill säga tolka lagen efter dess funktion i samhället för att utreda om 

appen kan anpassas efter kontrollverktygen; kontrollbesök och tillsyn. Vidare kommer vi 

tillämpa en subjektiv teleologisk tolkning, vilket innebär att vi kommer tolka lagen efter dess 

syfte. Vi använder oss av denna tolkningsmetod för att undersöka varför Swish-betalningar 

bör omfattas av bestämmelserna gällande krav på kassaregister.  

  

På grund av uppsatsens syfte kommer vi ta del av Skatteverkets utlåtanden i form av 

rapporter, promemorior och riktlinjer, för att få en uppfattning om hur Swish förhåller sig till 

Skatteverkets kontrollverktyg. Vidare kommer vi även att beröra några grundläggande 

principer som har en inverkan på vårt ämne. 

 

Vår frågeställning genererar både juridisk och samhällsvetenskaplig problematik. Vidare är 

Swish en relativt ny betalningsmetod och saknar därför reglering i traditionella rättskällor. 

På grund av det anförda kommer vi inhämta material som faller utanför den traditionella 

rättskälleläran. Material kommer att inhämtas från artiklar, rapporter, intervjuer samt 

internetbaserade källor.  
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1.5 Avgränsningar 

I vår uppsatts kommer vi utgå från de svenska skatterättsliga reglerna avseende 

transaktioner inom kontantbranschen, där Swish har etablerats som ett alternativ till 

kontant- och kortbetalningar. För att begränsa uppsatsens omfattning har vi valt att enbart 

behandla betalningsmetoden Swish, trots att det har etablerats andra liknande 

betalningsmetoder på marknaden. 

  

Vidare kommer vi i uppsatsen att utgå från vinstdrivande företag, därav kommer varken 

organisationer eller föreningar som saknar ett vinstsyfte beröras. Transaktioner mellan 

privatpersoner kommer således inte heller att beröras.  

  

Vi kommer beröra några EU-rättsliga bestämmelser som har en inverkan på vår uppsats, men 

någon fördjupning och analys kring dessa bestämmelser kommer inte göras. Avsaknad av 

fördjupning grundar sig i att Swish är en svensk betalningsmetod som inte kan används av 

privatpersoner och företagare i resterande medlemsstater. 

  

Det är viktigt att nämna att inte alla företagare som använder Swish utnyttjar de brister som 

appen medför för att kringgå skatt. Det finns företagare som har integrerat Swish i 

verksamheten och bokför intäkter samt moms i enlighet med gällande rätt. De företagare som 

brukar appen i enlighet med lagbestämmelser begår inte skattebrott, men problematiken 

kring Skatteverkets brist på kontrollmöjligheter av betalningarna kvarstår, vilket resulterar 

i att betalningsmetoden utger en risk för skattefusk. I vår uppsats kommer vi utgå från de 

företagare som utnyttjar bristerna som Swish medför samt problematiken kring skattefusk. 

Därav kommer Skatteverkets kontrollbehov av betalningarna ligga till grund för vår analys.  

 

I uppsatsen kommer vi främst att begränsa oss till de kontrollverktyg som tillkom 

Skatteverket när bestämmelserna om krav på kassaregister infördes. Vi har dock valt att 

fokusera på tillsyn och kontrollbesök. Ytterligare ett kontrollverktyg som tillkom 

Skatteverket vid införandet av krav på kassaregister är personalliggare som enbart krävs 

inom särskilda branscher. Vi kommer utgå från att Swish används i hela kontantbranschen 

och därför endast beakta de kontrollverktyg som är relevanta för samtliga företagare inom 

kontantbranschen. 
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 Vidare kommer vi att behandla de administrativa sanktionerna; skattetillägg och 

kontrollavgift, då dessa sanktioner påverkar vår analys. Vi kommer därmed inte att behandla 

andra sanktionsavgifter, såsom förseningsavgift, då sanktionen saknar relevans vid 

användningen av Swish. Vidare kommer vi inte heller att belysa efterbeskattning, då sådan 

avgift snarare är en rättelse än en sanktion vid felaktig taxering.5 

 

1.6 Disposition 

För att förstå den problematik som behandlas genomgående i uppsatsen har vi, i avsnitt 2, 

valt att beskriva appens funktioner. Därefter benämner vi de olika versioner som anpassats 

efter företagare och olika tjänster som kompletterar appens funktion. 

 

Skatteverket samt dess kontrollverktyg beskrivs i avsnitt 3. Vi behandlar de kontrollverktyg 

som är av betydelse inom kontantbranschen samt hur Skatteverket använder sig av dessa för 

att kontrollera betalningar. Vidare tar vi upp några av de administrativa sanktioner som 

Skatteverket kan erlägga företagare.  

 

Kontantbranschen beskrivs ingående i avsnitt 4. Strukturen i kontantbranschen kartläggs 

och behandlas för att se hur Swish förhåller sig till andra betalningsmetoderna som används 

inom kontantbranschen. Vidare redogörs för hur illojal konkurrens kan uppstå inom 

kontantbranschen vid användning av Swish samt hur Skatteverket arbetar för att motverka 

skatteundandraganden. 

 

Avsnitt 5 omfattar lagbestämmelser och rättsprinciper gällande kassaregister, bokföring och 

mervärdesskatt. Bestämmelserna är av betydelse för vår analys, därför väljer vi att behandla 

dessa i ett separat avsnitt. Vi belyser därefter bestämmelser som omfattar 

betalningsmetoden Swish, samt hur appen förhåller sig till dessa bestämmelser. 

  

Skattebrott som enklare kan företas med hjälp av Swish behandlas i avsnitt 6. Vidare beskrivs 

begreppet oriktiga uppgifter och hur appen kan användas för att lämna sådana uppgifter. 

Rekvisit för skattebrott och medverkan till skattebrott beskrivs också i avsnittet.  

                                                         
5 Lodin, m fl, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. 2015, s 781. 
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I avsnitt 7 förs en analys och diskussion kring appens förhållande till kontrollverktyg och 

lagregler. Vidare diskuteras möjliga tekniska utvecklingar av appen och hur dessa ska kunna 

samordnas för att motverka skatteundandraganden i kontantbranschen vid användningen 

av Swish.  
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2. Allmänt om Swish  

2.1 Historik 

Getswish AB (Getswish), bolaget som lanserade den mobila betalningsmetoden Swish, ägs av 

Handelsbanken, Danske Bank, Länsförsäkringar, SEB, Nordea samt Swedbank och 

Sparbankerna.6 Getswish lanserade den mobila betalningsmetoden för privatpersoner i 

december 2012. Efter lanseringen har antalet användare ökat kraftigt och i slutet av 2015 

hade Swish drygt 3,7 miljoner användare.7 Under åren 2012-2016 har fler banker anslutit sig 

till Swish, vilket innebär att fler banker kan erbjuda sina kunder betalningsmetoden.8  

 

Sedan lanseringen år 2012 har Swish etablerat sig väl på marknaden och idag använder 

varannan svensk från 16-års ålder appen.9 Betalningsmetoden bidrar till trenden i samhället 

som innebär att kontantbetalningar konkurreras ut av andra betalningsmetoder.10 

Kontantminskningen beskriv i avsnitt 4.2. Allt fler företag väljer att ansluta sig till Swish för 

att följa trenden och i slutet av år 2015 hade drygt 45 000 företag och organisationer anslutit 

sig till appen.11 

 

2.2 Funktion  

Swish är en app som gör det möjligt för privatpersoner och företag att genomföra betalningar 

via mobil- eller Swish-nummer, utan att varken kontanter eller kontokort involveras. För att 

kunna genomföra Swish-betalningar förutsätts att både betalaren och mottagaren är 

anslutna till Swish. Vid betalning behöver betalaren enbart känna till mottagarens mobil- 

eller Swish-nummer,12 vilket ska anges vid betalning. Beloppet som ska erläggas måste 

därefter godkännas via betalarens mobila BankID. Efter att betalningen har godkänts tar det 

bara ett par sekunder innan mottagaren erhåller pengarna på sitt konto. Därefter erhåller 

betalaren en betalningsbekräftelse via appen vilken anger att betalningen är genomförd.13 

                                                         
6 https://www.getswish.se/om-swish/ (2016-04-11). 
7 Getswish, Pressmeddelande, Mobila betalningstjänsten Swish fyller tre år, 2015-12-11. 
8 https://www.getswish.se/om-swish/ (2016-04-11). 
9 Getswish, Pressmeddelande, Mobila betalningstjänsten Swish fyller tre år, 2015-12-11. 
10 Riksbanken, Studie, Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige, 2013. 
11 Getswish, Pressmeddelande, Mobila betalningstjänsten Swish fyller tre år, 2015-12-11. 
12 https://www.getswish.se/sa-fungerar-det/ (2016-04-11).  
13 Ibid.  

https://www.getswish.se/om-swish/
https://www.getswish.se/om-swish/
https://www.getswish.se/sa-fungerar-det/
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2.3 Företagare och Swish 

2.3.1 Swish för företag 

Under sommaren 2014 lanserades en ny version av Swish som gjorde det möjligt för 

privatpersoner att använda Swish vid betalningar till företag, föreningar och organisationer. 

Den nya versionen, Swish för företag, innebar således att företag, förening eller organisation 

kunde ansluta sig till appen.14 Istället för att koppla företagarens konto till ett mobilnummer, 

erhåller de anslutna företagen ett särskilt Swish-nummer som kopplas samman med 

företagarens konto. Vid betalningen anger konsumenten företagarens Swish-nummer samt 

det belopp som ska erläggas.15 Eftersom Swish-numret är kopplat till företagarens 

bankkonto kan samtliga transaktioner spåras via företagarens kontoutdrag.16  

 

2.3.2 Swish för handel 

Tidigare i år lanserade Getswish en ny specialanpassad version av Swish, som möjliggör köp 

i appar och webbutiker.17 Versionen Swish för handel gör det enklare att betala samt ta betalt 

via internet.18 E-handlare har sedan en tid tillbaka efterfrågat Swish som betalningsmetod 

och genom lanseringen tillgodosågs företagarnas efterfrågan, nu kan även e-handlare komma 

igång med Swish och erbjuda sina konsumenter betalningsmetoden.19 

 

Vid betalning väljer konsumenten Swish som betalningsmetod, därefter skickas en 

betalningsbegäran från företagarens app eller webbutik till konsumentens Swish-app. 

Betalningsbegäran anger företagets namn samt det belopp som konsumenten ska signera för 

att godkänna betalningen. Den kompletterande tjänsten Swish API, som utvecklades i 

samband med Swish för handel, gör det möjligt att skicka den tidigare nämnda 

betalningsbegäran till konsumenten.20 Efter genomförd betalning erhåller konsumenten en 

betalningsbekräftelse och företaget erhåller en kvittens om att pengarna finns på 

                                                         
14 https://www.getswish.se/om-swish/ (2016-04-11). 
15 Getswish, Pressmeddelande, Mobila betalningstjänsten Swish fyller tre år, 2015-12-11. 
16 Nordea kundservice för företag, e-mail, 2016-04-14. 
17 https://www.getswish.se/handel/ (2016-04-18). 
18 Getswish, Pressmeddelande, Swish klart för e-handel, 2016-01-14. 
19 Ibid.  
20 Getswish, Swish Handel – Frågor och svar, 2016-07-08, s 3. 

https://www.getswish.se/om-swish/
https://www.getswish.se/handel/
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företagarens konto.21 Den betalningsbekräftelse som konsumenten erhåller motsvarar den 

betalningsbekräftelse konsumenten erhåller vid betalning via versionen Swish för företag.22 

 

2.3.3 Kostnader för betalningar 

För privatpersoner är betalningsmetoden gratis, men för företagare medför Swish-

betalningar kostnader. Priset varierar beroende på vilken bank företagaren väljer vid 

anslutningen till Swish. Gemensamt för samtliga banker är att företagaren erlägger en fast 

anslutningsavgift därefter tillkommer en månads- eller årsavgift. Förutom dessa kostnader 

måste företagaren erlägga en transaktionskostnad vid varje genomförd betalning.23 

Transaktionskostnad kan jämföras med den kostnad som företagare erlägger när konsument 

betalar med ett kontokort.24  

 

Under våren 2015 kom Europaparlamentet och Europarådet med en förordning gällande 

transaktionskostnader för kontokort, som innebar lägre kostnaderna vid kortbetalningar för 

svenska företagare.25 Förordningen infördes då de ville skapa gemensamma rättsliga 

bestämmelser om kortbaserade betalningstransaktioner inom unionen.26 En förordning från 

Europaparlamentet och Europarådet är en bindande rättsakt för samtliga EU-länder därmed 

ska förordningen i sin helhet tillämpas av medlemsstaterna.27 För att anpassa svensk 

lagstiftning efter förordningen föreslogs år 2015 att lag om förmedlingsavgifter för 

kortbaserade betalningstransaktioner ska införs den 1 juli 2016.28 

 

Trots att lagförslaget inte vunnit laga kraft ska förordningen i sin helhet tillämpas i Sverige, 

vilket innebär att transaktionskostnaderna för kortbetalningar minskat. Vilket i sin tur har 

bidragit till att kortbetalningar numera är mindre kostsamma än Swish-betalningar för 

företagare. Näringspolitiska experten Bengt Nilervall tror att den ökade användningen av 

Swish beror på den enkelhet som appen medför för både företagare och konsumenter, trots 

                                                         
21 Getswish, Pressmeddelande, Swish klart för e-handel, 2016-01-14. 
22 Getswish, Swish Handel – Frågor och svar, 2016-07-08, s 3. 
23 https://www.getswish.se/support/foretag-vad-kommer-swish-att-kosta/ (2016-04-20). 
24 Nilervall; Näringspolitisk expert på Svensk handel. Intervju 2016-03-21. 
25 Prop 2015/16:133, Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar, s 1.  
26 Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade 
betalningstransaktioner (2015/751 EU). 
27 http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_sv.htm (2016-05-11). 
28 Prop 2015/16:133, Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar, s 1. 

https://www.getswish.se/support/foretag-vad-kommer-swish-att-kosta/
http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_sv.htm
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de höga kostnader som appen medför för företagaren. Konsumenten behöver enbart ha 

tillgång till en smartphone som har Swish-appen och företagaren behöver inte ha ett 

kassaregister, vilket krävs vid kontant- och kortbetalningar.29 Krav på kassaregister 

behandlas i avsnitt 5.1.  

 

2.4 Kompletterande tjänster  

Företagare kan med hjälp av den kompletterande tjänsten Swish API genomföra 

återbetalningar till konsumenter. Tjänsten kontrollerar att konsumenten fortfarande har 

Swish och att kontot är kopplat till samma mobilnummer som tidigare. Swish API visar att det 

finns en ursprunglig betalning från konsumenten och att återbetalningens belopp inte 

överstiger den ursprungliga betalningens belopp.30 Getswish erbjuder även sina kunder en 

säkerhetslösning i form av ett säkerhetscertifikat. Certifikatet fungerar tillsammans med 

Swish API och krypterar de meddelanden som skickas till Swish API. Certifikatet gör det även 

enklare för företagare att kontrollera betalningarna som genomförs.31  

 

Nordea, en av de banker som erbjuder Swish, har utvecklat Nordea Swish Företag App samt 

Nordea Swish Företag Admin. De båda tjänsterna kompletterar Swish-appen och gör det 

enklare för företagare att genomföra återbetalningar. Tjänsterna gör det även enklare för 

företagare att kontrollera och behandla Swish-betalningar från konsumenter. De 

kompletterande tjänsterna fungerar vid användningen av versionerna Swish för företag och 

Swish för handel.32  

 

De kompletterande tjänsterna, som Getswish och Nordea erbjuder, har åtgärdat viss 

problematik då tjänsterna reglerar återbetalning och ger företagare möjligheten att enklare 

kontrollera genomförda Swish-betalningar. Tjänsterna gör det dock inte enklare för 

företagare att bokföra Swish-betalningarna. Både Nordea och Getswish förlitar sig på att 

företagare väljer att bokföra inbetalningarna i enlighet med lag.33 Hade betalningarna 

exempelvis registrerats i ett kassaregister hade det blivit enklare för företagare att bokföra 

                                                         
29 Nilervall; Näringspolitisk expert på Svensk handel. Intervju 2016-03-21. 
30 Getswish, Swish Handel – Frågor och svar, 2016-07-08, s 3. 
31 https://www.getswish.se/handel/ (2016-04-22). 
32 http://www.nordea.se/foretag/betala/in-och-utbetalningar/swish-foretag.html (2016-04-22). 
33 Nordea kundservice för företag, e-mail, 2016-04-14. 

https://www.getswish.se/handel/
http://www.nordea.se/foretag/betala/in-och-utbetalningar/swish-foretag.html
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Swish-betalningarna samtidigt som Skatteverket hade kunnat genomföra kontroller av 

betalningarna. De kompletterande tjänster som finns idag underlättar alltså inte 

Skatteverkets kontroll av Swish-betalningar.  

  

Kontant- och kortbetalningar ska registreras i ett kassaregister, vid sådan registrering 

upprättar kassaregistret ett kvitto, som företagaren sedan ska erbjuda konsumenten. De 

kompletterande tjänsterna möjliggör inte en liknande funktion via Swish, vilket innebär att 

företagare måste upprätta ett separat kvitto vid Swish-betalningar för att kunna erbjuda 

konsumenten ett kvitto.34 Trots uppdagad problematik har Getswish inga planer på att skapa 

en funktion som gör det möjligt att upprätta ett kvitto direkt via appen.35 

 

2.4.1 Återbetalning och felbetalning via Swish  

Ur ett civilrättsligt perspektiv medför appen viss problematik då det exempelvis saknas 

bestämmelser om återbetalningar. Tidigare fanns det ingen enkel lösning i de fall betalaren 

angav fel belopp vid en Swish-betalning. Sedan lanseringen av de kompletterande tjänsterna 

har företagare dock möjlighet att genomföra återbetalningar till de konsumenter som angett 

fel belopp, ångrat sitt köp eller av någon annan anledning ska erhålla en återbetalning från 

företagaren.  

 

Det finns inte heller några bestämmelser som reglerar situationer när betalaren skickar 

betalning till fel mobil- eller Swish-nummer nummer. Därför är det viktigt att kontrollera att 

det mobil- eller Swish-nummer som betalningen ska skickas till är korrekt. Vanligtvis 

framgår mottagarens namn när betalaren ska signera transaktionen via sitt mobila BankID.36 

  

                                                         
34 https://www.getswish.se/support/(2016-04-20). 
35 Getswish, Swish Handel – Frågor och svar, 2016-07-08, s 3.  
36 Nordea kundservice för företag, e-mail, 2016-04-14. 

https://www.getswish.se/support/foretag-far-kunderna-som-betalat-med-swish-ett-papperskvitto/
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3. Kontrollverktyg och sanktioner 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet och fungerar som statens förlängda arm inom hela 

skatteförvaltningens område.37 Verket arbetar främst med beskattning, folkbokföring, 

registrering av bouppteckningar samt agerar borgenär åt staten.38  

 

I enlighet med officialprincipen har Skatteverket ett utredningsansvar innan de får fatta ett 

beslut, 40 kap. 1 § SFL. Utredningsansvaret innebär att Skatteverket ska utreda och 

kontrollera att en korrekt skattepåföring kan ske om exempelvis inlämnad 

inkomstdeklaration, kontrolluppgift eller annat material inte är tillräckligt som 

beslutsunderlag.39  

 

En av grundstenarna till ett fungerande skattesystem är att skattebetalarna är lojala mot 

skattesystemet. För att upprätthålla ett lojalt band måste skattesystemet uppfattas som 

rättvist och enkelt att tillämpa.40 Det lojala bandet måste upprätthållas så att skattebetalarna 

inte ska vilja kompensera sig själva, exempelvis genom att manipulera redovisningen av sina 

försäljningsintäkter för att få ett lägre beskattningsunderlag.41 I enlighet med att 

skattesystemet ska vara enkelt arbetar Skatteverket för att det ska vara “lätt att göra rätt - 

svårt att göra fel”.42 Skatteverkets grundsyn är att samtliga skattebetalare är lojala mot 

skattesystemet och vill göra rätt för sig.43 Den grundsyn som Skatteverket har står i enlighet 

med artikel 48 i Rättighetsstadgan, som föreskriver att personer ska anses vara oskyldiga till 

dess att motsatsen bevisats.  

 

Svensk lagstiftning saknar särskilda bevisbörderegler och lagstiftaren har istället låtit praxis 

och doktrin utforma riktlinjer.44 I NJA 1980 s 359 kan utläsas att HD ansåg att den 

skattskyldige hade bevisbördan att visa att denne haft avdragsgilla kostnader. Vidare i NJA 

                                                         
37 http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket.html (2016-04-29). 
38 http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/varauppgifter.html (2016-04-29). 
39 Lodin, m fl, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 2015, s 772.  
40 Konkurrensverket, Rapport, Skatter och snedvridning av konkurrensen, s 8. 
41 Kellgren, & Rosenlöf, Om kampen mot skattefusk – I första hand avseende kontantbranscherna, 2014, s 43. 
42 SKV, Inriktning, 2013. 
43 SKV, Medarbetarpolicy, 2012. 
44 Diesen & Cassne (red), Bevis. 3, Prövning av skattemål, 1999, s 117. 

http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket.4.65fc817e1077c25b832800015922.html
http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/varauppgifter.4.7856a2b411550b99fb780008148.html
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1988 s 292 kom HD fram till samma utfall. Ur praxis kan således läsas att det är 

skattebetalaren som bär bevisbördan för att visa kostnader inom verksamheten.  

 

Skatteverket har däremot bevisbördan vad gäller den skattskyldiges intäkter.  Således måste 

Skatteverket påvisa att den skattskyldige har erhållit intäkter som ska beskattas.45 Det 

betyder att Skatteverket, om de påstår att skattebetalare ska skatta för inkomst, måste bevisa 

att företagaren haft inkomsten. Likaväl måste skattebetalaren bevisa att denne faktiskt haft 

en specifik utgift för att inte bli vägrad det begärda avdraget.46 

 

3.1 Kontrollverktyg  

Skatteverket kan använda olika kontrollverktyg för att utreda, förhindra och förebygga 

ekonomisk brottslighet inom skatteområdet. Ett utbrett skattefusk kan dock inte enbart 

bekämpas med hjälp av olika kontrollverktyg, utan det krävs också att företagarna är lojala 

gentemot skattesystemet.47  

 

Redan innan lagen om kassaregister infördes år 2010 kunde Skatteverket använda revision 

som kontrollverktyg vid kontant- och kortbetalningar i kontantbranschen, då revision 

omfattar samtliga bolag. Kontrollbesök och tillsyn som uppkom i samband med införandet 

av kravet på kassaregister underlättar Skatteverkets kontroller av företag inom 

kontantbranschen då betalningarna numera måste registreras i ett kassaregister. I analysen 

behandlas dessa kontrollverktyg för att utreda hur de förhåller sig till Swish och om 

Skatteverket kan ges nya kontrollverktyg för att kunna kontrollera Swish-betalningar. 

 

När Skatteverket brukar ovan nämnda kontrollverktyg kan de förelägga de företagare som 

inte uppfyller sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen att fullgöra dessa. 

Föreläggandet får förenas med vite enligt 44 kap. 1 § SFL, så kallat vitesföreläggande. 

Skatteverket kan använda förelägganden som en påtryckningsmetod, så företagare som inte 

fullgör sina skyldigheter har möjlighet att åtgärda dessa utan att bli påförda sanktioner. 

 

                                                         
45 Möller, Oriktig uppgift – upplysningsskyldighet och bevisbörda, Skattenytt, 2000, s 57.  
46 https://www.skatteverket.se/rattsligvagledning.html (2016-05-25). 
47 Norrman, Skatter och skattekontroll – förutsättningar för en effektiv kontrollverksamhet, Balans, nr 9, 1982.  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.1/327490.html
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3.1.1 Revision  

För en skattebetalare är revision den mest ingripande kontrollåtgärd som Skatteverket kan 

vidta.48 Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera att skattebetalaren har 

fullgjort sin uppgiftsskyldighet, lämnat riktiga och fullständiga uppgifter och fullgjort sina 

skyldigheter avseende bland annat skatter och avgifter, 41 kap. 2 § SFL.  

 

Vid en revision får en eller flera revisorer, från Skatteverket, granska det reviderade 

räkenskapsmaterialet samt andra handlingar som rör verksamheten.49 De får även inventera 

kassan, granska lager, maskiner och inventarier, besikta verksamhetslokaler, ta prover på 

varor som används, säljs eller tillhandahålls i verksamheten samt undersöka teknisk 

utrustning, 41 kap. 8 § SFL.  

 

3.1.2 Kontrollbesök 

Skatteverket får genomföra oannonserade kontrollbesök hos företagare som är eller kan 

antas vara skyldiga att använda kassaregister.50 Vid kontrollbesöken ska Skatteverket 

säkerhetsställa att företagare fullgör sina eventuella skyldigheter, 42 kap. 6 § SFL. Vid ett 

kontrollbesök får Skatteverket göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll samt 

kassainventering, 42 kap. 6 § SFL. Skatteverket kan begära att företagaren tillhandahåller 

kontrollremsa, uppgifter från journalminne eller tömningskvitto för kontroll av registrerad 

försäljning i kassaregistret, 42 kap. 7 § SFL. Till skillnad från revision sker ingen fullständig 

granskning av verksamheten vid ett kontrollbesök.51 

 

3.1.3 Tillsyn 

Skatteverket ska utöva tillsyn över de företagare som är eller kan antas vara skyldig att 

använda kassaregister. Vid tillsyn ska Skatteverket kontrollera att dessa företag använder 

kassaregister samt att de kassaregister som används i verksamheten uppfyller de krav som 

finns föreskrivna, 42 kap. 3 § SFL, vilka nämns i avsnitt 5.1. För att kunna utöva tillsyn har 

                                                         
48 Lodin, m fl, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 2015, s 773. 
49 SKV, Blankett: 663, Allmänt om revision. 
50 SOU 2005:35, Krav på kassaregister- effektivare utredning av ekobrott, s 93. 
51 Ibid, s 153. 
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Skatteverket rätt att få tillträde till de verksamhetslokaler där företagaren bedriver sin 

verksamhet, 42 kap. 4 § SFL. 

 

3.2 Ekonomiska sanktioner 

I många fall leder inte skattefusk till brottsutredningar, utan enbart till administrativa 

sanktioner, såsom skattetillägg och kontrollavgift.52 Det vite som kan förenas med ett 

föreläggande från Skatteverket vid revision, kontrollbesök och tillsyn, är inte en ekonomisk 

sanktion,53 utan snarare en påtryckningsmöjlighet som myndigheten använder för att få 

företagaren att fullgöra sina skyldigheter.54 Föreläggande får inte förenas med vite om det 

finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en straffbar gärning eller om 

administrativa sanktioner kan påföras, 44 kap. 3 § SFL.  

 

När skattetillägg infördes i Sverige kunde administrativa sanktioner tillämpas även om 

gärningen ledde till åtal.55 Sedan Europadomstolens praxis förändrats ansågs bestämmelsen 

i det svenska sanktionssystemet inskränka på dubbelprövningsförbudet, reglerat i artikel 4.1 

i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen samt i artikel 50 i Europiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.56 Ett exempel som visar att svensk rätt 

inskränkte på dubbelprövningsförbudet var om Skatteverket erlade en företagare 

skattetillägg och domstol dömde till fängelsestraff för samma gärning. Enligt exemplet skulle 

skattebetalaren påföras två sanktioner för samma gärning vilket stod i strid med 

Europadomstolens nuvarande praxis.  

 

I början av 2016 infördes särregleringar i skattebrottslagen och skatteförfarandelagen som 

begränsar åklagare att inleda process om skattebrott i de fall då Skatteverket redan fattat 

beslut om skattetillägg, dessutom infördes lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa 

fall. Särregleringen gäller även i omvänd ordning, Skatteverket får inte fatta beslut om 

skattetillägg i de fall en åklagare redan inlett en process.57 Genom de nyligen införda 

                                                         
52 Emanuelsson, Ökar eller minskar den ekonomiska brottsligheten? – statistiken oklar, Skattenytt, 1999, s 159. 
53 SOU 2005:35, Krav på kassaregister - effektivare utredning av ekobrott, s 331.  
54 Ramberg, Civilrätt, 2013, s 157.  
55 Prop 2014/15:131, Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor, s 1. 
56 Ibid, s 24.  
57 Prop 2014/15:131, Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor, s 1.  
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ändringarna i skattebrottslagen och skatteförfarandelagen kränker det svenska 

skatterättsliga sanktionssystemet inte längre dubbelbestraffningsförbudet i 

Europakonvention och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.58 

 

3.2.1 Skattetillägg 

Skatteverket får besluta om skattetillägg om företagaren lämnar oriktiga uppgifter till verket, 

52 kap. 3 § SFL. Om företagaren undanhåller Swish-betalningar från bokföringen för att 

erhålla ett lägre beskattningsunderlag kommer uppgifterna som lämnas till Skatteverket att 

vara oriktiga, vidare i avsnitt 6.1 definieras begreppet oriktig uppgift. Skatteverket kan utge 

skattetillägg till de företagare som undanhåller intäkter via Swish-betalningar från 

bokföringen. Därmed är skattetillägg relevant för vår diskussion och analys. Om företagaren 

undanhåller Swish-betalningar från bokföringen kommer de uppgifter som lämnas angående 

mervärdesskatt således också vara oriktiga. Huvudregeln anger att skattetillägg på slutlig 

skatt är 40 % medan skattetillägg på annan skatt, exempelvis moms, är 20 %. Skattetillägg 

kan meddelas samtidigt som efterbeskattning beslutats, 55 kap 5 § SFL.  

 

3.2.2 Kontrollavgift 

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift efter tillsyn eller kontrollbesök om verket finner att 

företagare som är skyldiga att använda kassaregister inte fullgjort sina skyldigheter eller att 

företagare inte lämnat uppgifter om de kassaregister som finns i verksamheten, 50 kap. 1 § 

SFL. Kontrollavgiften uppgår till 12 500 kronor vid varje kontrolltillfälle där det visat sig att 

företagare inte fullgjort sina skyldigheter, 50 kap. 2§ SFL. Eftersom sanktionen kontrollavgift 

enbart kan åläggas de företagare som omfattas av bestämmelserna gällande krav på 

kassaregister, kan Skatteverket inte ålägga företagare som använder Swish en kontrollavgift.  

 

  

                                                         
58 Ibid, s 24. 
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4. Kontantbranschen  

4.1 Strukturen i kontantbranschen  

Det som karaktäriserar strukturen i kontantbranschen är de många småtransaktioner som 

genomförs dagligen. Inom kontantbranschen sker betalningar vanligtvis med kontanter, 

därav namnet kontantbranschen. Den påtagliga trenden i samhället med minskade 

kontantbetalningar medför dock att allt fler transaktion inom kontantbranschen sker med 

kontokort eller andra betalningsmetoder, såsom Swish.59 Ytterligare ett karaktäriserande 

drag är att de flesta företagarna inom kontantbranschen är små och verksamma i 

detaljhandeln. Detaljhandeln innefattar all försäljning av varor och tjänster till 

privatpersoner.60 

  

Vid köp inom kontantbranschen saknar köparen, vanligtvis en enskild konsument, intresse 

av att erhålla ett kvitto på grund av betalningens ringa summa. Vid mindre transaktioner, 

såsom köp av bullar på torget eller en kopp kaffe på bensinstationen, väljer konsumenten 

ofta att avstå från ett kvitto. Om köpet istället skulle avse ett större belopp, såsom köp av 

elektronik, vill konsumenten vanligtvis erhålla ett kvitto, eftersom kvittot vanligtvis har ett 

bevisvärde vid reklamation och återköp. 61  

 

Samtliga företagare kan använda Swish för företag och Swish för handel, men det är främst 

företagare inom kontantbranschen som använder appen som betalningsmetod. Vilket 

troligtvis beror på att konsumenterna inom branschen saknar intresse av att erhålla ett 

kvitto. De företagare, vars kunder vill erhålla ett kvitto, måste i dagsläget upprätta ett separat 

via en dator eller för hand. Ett sådant upprättat kvitto är mer tidskrävande än det kvittot som 

kassaregistret framställer vid en kontant- eller kortbetalning, vilket kan vara en anledning 

till varför företagare utanför kontantbranschen tar avstånd från betalningsmetoden. 

  

Skatteundandraganden förekommer inom kontantbranschen och strukturen inom 

branschen möjliggör dessa undandraganden.62 Vanligtvis följer skatteundandraganden 

                                                         
59 Bränström, Riksbanken: Då blir Sverige kontantlöst, SvD Näringsliv, 2016-03-04 (2016-04-20). 
60 SOU 2005:35, Krav på kassaregister - effektivare utredning av ekobrott, s 69. 
61 https://www.skatteverket.se/rattsligvagledning.html (2016-06-01). 
62 SOU 1997:111, Branschsaneringsutredning och andra metoder mot ekobrott, s 20. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.1/327490.html


20 
 

samma modell, vilken är att oredovisade intäkter betalas ut som lön till arbetstagare eller 

företagets ägare. Oredovisade intäkter kan också betalas ut företagets ägare som förtäckt 

utdelning.63  

 

4.1.1 Illojal konkurrens 

Illojal konkurrens är en sammanfattad benämning av konkurrensåtgärder inom 

näringsverksamheter, vilka har till syfte att ge företagaren som vidtar dessa åtgärder en 

otillbörlig fördel i förhållande till konkurrenter på marknaden.64 Sker inte konkurrensen på 

marknaden under neutrala förhållanden föreligger illojal konkurrens, vilket innebär att 

konkurrensfördelar inte bygger på bland annat ökad produktionskapacitet, vilket det gör 

under neutrala förhållanden.65 

  

Skatteundandraganden är en konkurrensåtgärd som kan bidra till illojal konkurrens inom 

kontantbranschen, vilket innebär att skattebördan då flyttas över på andra skattesubjekt. 

Genom att vissa företagare gör skatteundandraganden kan seriösa företagare komma att 

konkurreras ut av mindre seriösa företagare.66 Desto högre konkurrens som råder mellan 

företagare, desto större intresse har företagaren av att göra skatteundandraganden för att på 

så vis erhålla otillbörliga fördelar i förhållande till konkurrenter.67 

  

Genom att företagare underlåter sig att bokföra inbetalningar via Swish eller annan 

betalningsmetod blir företagarens beskattningsunderlag lägre, vilket beskrivs mer ingående 

i avsnitt 5.2.1. Eftersom skatt beräknas utifrån företagarens beskattningsunderlag, kommer 

företagare som inte bokför intäkter i enlighet med lagbestämmelser erlägga mindre i skatt 

än vad de borde. Genom att erlägga mindre i skatt gör företagaren skatteundandragande och 

erhåller en otillbörlig fördel i förhållande till sina konkurrenter, därmed har företagaren 

bidragit till illojal konkurrens.68  

  

                                                         
63 SKV, Rapport från 2014-01-13, Effekter på skatteundandragande av sänkt restaurangmoms, s 7. 
64 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, 1993, s 36-38.  
65 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, 1993, s 36-38.  
66 SOU 2005:35, Krav på kassaregister - effektivare utredning av ekobrott, s 102. 
67 SOU 1997:111, Branschsaneringsutredning och andra metoder mot ekobrott, s 20. 
68 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, 1993, s 36-38.  
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4.1.2 Införande av krav på kassaregister 

Företag inom kontantbranschen ofta är små och företagaren svarar ofta själv för att 

kontrollera uppgifter som är hänförliga till kassaflödet och underlaget för beskattning.69 

Vidare har Skatteverkets kontrollmöjligheter varit begränsade då det inte funnits lagstiftning 

som gett dem möjlighet att vidta önskade åtgärder för att kunna säkerhetsställa uppgifter 

som företagaren lämnat. Ytterligare problematik är att det finns många småföretagare inom 

kontantbranschen. Risken att bli föremål för skatteverkets kontroller blir nämligen mindre 

ju fler företagare som är verksamma.70 

  

Problematiken med skatteundandraganden, illojal konkurrens samt Skatteverkets 

begränsade möjligheter att genomföra kontroller i kontantbranschen låg till grund för 

införandet av krav på kassaregister år 2010.71 Syftet med lagen var att skydda seriösa 

företagare mot illojal konkurrens samt att öka legitimiteten i skattesystemet.72 Lagen om 

kassaregister angav att samtliga företagare skulle registrera kontant- och kortbetalningar i 

kassaregister. Bestämmelserna om kassaregister finns numera reglerade i 

skatteförfarandelagen och behandlas i avsnitt 5.1. Vidare medförde de nya bestämmelserna 

två kontrollverktyg som Skatteverket kan använda vid kontroll av att företagare praktiserat 

bestämmelserna om krav på kassaregister.73 Det saknas statistik som visar effektiviteten av 

införandet av krav på kassaregister, men Skatteverket är säkra på att skatteundandraganden 

i kontantbranschen har minskat sedan lagen trädde i kraft.74 

  

Bestämmelserna om krav på kassaregister omfattar inte Swish-betalningar, då 

betalningsmetoden Swish varken definieras som kontant- eller kort-betalning. Därav 

kvarstår problematiken med skatteundandraganden, illojal konkurrens samt Skatteverkets 

begränsade möjligheter att genomföra kontroller när företagare inom kontantbranschen 

använder Swish. 

 

                                                         
69 SOU 2005:35, Krav på kassaregister - effektivare utredning av ekobrott, s 69. 
70 Ibid, s 16.  
71 Prop 2006/07:105, Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, s 1. 
72 SKV, Promemoria från 2015-02-16, Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, s 18. 
73 http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/kassaregister.html (2016-04-12). 
74 SKV, Presseminarium från 2014-02-19, Skatteverkets större insatser 2014, s 30. 
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Ur ett större perspektiv kan illojal konkurrens och brist på kontroller av 

skatteundandraganden resultera i ett minskat förtroende för skattesystemet.75 

Skattebetalares lojalitet och förtroende gentemot skattesystemet är en viktig grundsten för 

att upprätthålla ett lojalt band och fungerande skattesystem.76 

 

4.2 Kontanter i samhället 

Betalningar med kontanter har minskat de senaste åren, dock har mängden utestående 

kontanter i princip varit densamma. En tänkbar förklaring till detta är att kontanter används 

vid transaktioner där köpare och säljare inte vill att betalningarna ska kunna spåras,77 

exempelvis när företagare vill undanhålla inbetalningar från bokföringen för att betala 

mindre i skatt. Ytterligare en förklaring till att kontanter minskar i samhället beror på den 

ökade användningen av kortbetalningar och andra nya betalningsmetoder, såsom Swish.78 

  

Riksbanken redogör en framtidsutsikt där de antar att Sverige kommer vara kontantlöst 

inom 15 år,79 prognosen är tämligen osäker då det saknas statistik avsett samtliga 

betalningar som sker med kontanter per år.80 Eftersom betalningsmetoden Swish är ett 

alternativ till kontant- och kortbetalningar, antas användningen av Swish-betalningar öka i 

takt med att kontanterna i samhället minskar.81 Vi har valt att inte behandla frågor kring 

kontantminskningen utan istället fokuserat på att användningen av Swish troligtvis kommer 

att öka. 

  

                                                         
75 Prop 2006/07:105, Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, s 1. 
76 Kellgren, & Rosenlöf, Om kampen mot skattefusk – I första hand avseende kontantbranscherna, 2014, s 43.  
77 Andersson & Guibourg, Kontantanvändningen i den svenska ekonomin, Penning- och valutapolitik, nr 4, 2001, 
s 36. 
78 Riksbanken, Studie, Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige, 2013, s 7.  
79 Bränström, Riksbanken: Då blir Sverige kontantlöst, SvD Näringsliv, 2016-03-04 (2016-04-20).  
80 Riksbanken, Studie, Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige, 2013, s 37.  
81 Nilervall; Näringspolitisk expert på Svensk handel. Intervju 2016-03-21. 
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5. Swish och gällande rätt 

5.1 Krav på kassaregister 

Företagare som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning är skyldiga att 

använda ett kassaregister samt anmäla innehavet av kassaregister till Skatteverket, 7 kap. 2-

4 §§ SFL och 39 kap. 4§ SFL. Eftersom skatteförfarande lagen preciserar att bestämmelserna 

om kassaregister endast gäller för kontant- och kortbetalningar, omfattas inte Swish-

betalningar av kravet.  

 

Företag som omfattas av skyldigheten att ha kassaregister ska, i kassaregistret, registrera all  

försäljning eller annan löpande användning av kassaregister, 39 kap. 7 § SFL. Kassaregistret 

ska även på ett tillförlitligt sätt visa samtliga registreringar, vilket innebär att övningsslag och 

returer också ska registreras.82 Vidare ska kassaregistret också visa inställningar och 

programmeringar som enligt bokföringslagen utgör behandlingshistorik, 39 kap 8 § SFL.  

 

De uppgifter kassaregistret ska registrera är förenligt med den generella 

dokumentationsskyldigheten i 39 kap. 3 § SFL. Dokumentationsskyldighet innebär att den 

som är uppgiftsskyldig, enligt 15-35 kap SFL, ska tillhandahålla tillräckligt med information 

för att kontroll och beskattning ska kunna ske på ett tillförlitligt sätt.83  

 

Uppgifterna ska vara bestående och registreras i ett journalminne eller på en kontrollremsa. 

Journalminne samt kontrollremsa avser dokumentation av den löpande registreringen i ett 

kassaregister i elektronisk- eller pappersform, 42 kap. 2 § SFL. Kassaregistret ska registrera 

specifika uppgifter om försäljningen såsom varuslag, antal varor, försäljningsbelopp, 

mervärdesskatt, krediteringar och betalningsmetod.84 Vidare ska kassaregistret visa 

företagarens sammanlagda försäljningssumma, vilken inte ska gå att nollställa.85 Företagaren 

är skyldigt att alltid erbjuda konsumenten ett, av kassaregistret framställt, kvitto  

elektroniskt eller i pappersform, 39 kap. 7 § SFL.86  

                                                         
82 Kellgren & Rosenlöf, Om kampen mot skattefusk – I första hand avseende kontantbranscherna, 2014, s 20. 
83 SKV, Handledning för skatteförfarandet 2013, Dokumentationsskyldighet.  
84 SKVFS 2014:9, Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister, 7 kap 3 §. 
85 Prop 2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, s 19. 
86 SKVFS 2014:9, Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister, 1 kap 3 §. 
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Bestämmelserna i skatteförfarandelagen tillåter att somliga verksamheter undanhålles från 

krav om kassaregister.87 Exempel på sådana verksamheter är bland annat de som har en 

obetydlig omfattning av försäljningar mot kontant- eller kortbetalning. Obetydlig omfattning 

av försäljning innebär att försäljningen inte överstiger fyra prisbasbelopp per år inklusive 

moms.88 Ytterligare ett exempel på verksamheter som undantas från kravet av kassaregister 

är de verksamheter som enligt inkomstskattelagen inte omfattas av bestämmelserna om 

näringsverksamhet, 13 kap. 1 § IL, exempelvis hobbyverksamheter. Fler undantag från 

kravet på kassaregister är taxitrafik, distans- och hemförsäljning, varuautomater samt annan 

automatiserad försäljning, 39 kap. 5 § SFL.89  

 

5.1.1 Kostnader vid införandet av krav på kassaregister 

Införandet av krav på kassaregister medförde höga kostnader för Skatteverket i form av 

utvecklat IT-stöd samt ökade arbetsuppgifter för kontroller och administrativ arbete.90 

Kravet på kassaregister medförde dock inte bara kostnader för Skatteverket utan även för de 

företagare som omfattades av regleringen och var tvungna att byta ut sitt befintliga 

kassasystem. Vissa företag behövde investera i helt nya kassasystem, vilket kunde uppgå till 

en kostnad kring 10 000 kronor plus återkommande tekniska underhållskostnader. 

Anmälningsskyldigheten om innehav av kassaregister medförde även en begränsad 

administrativ kostnad.91 Genom att beakta småföretagares svårigheter att täcka 

administrativa och tekniska kostnader, vilket systemet för att föra kassaregister medförde, 

infördes undantaget om obetydlig försäljning, vilket omfattar bland annat torg- och 

marknadshandel.92 

 

5.2 Bokföring och redovisning 

Enligt bestämmelserna i 5 kap. 6 § BFL ska varje affärshändelse ha en verifikation, det kvitto 

som konsumenten erbjuds efter genomförd betalning är en sådan verifikation. Den 

betalningsbekräftelse som konsumenten erhåller via Swish efter erlagd betalning uppfyller 

                                                         
87 Prop 2012/13:129, Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, s 20. 
88 http://www.scb.se/sv_/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex/ (2016-05-21). 
89 Kellgren & Rosenlöf, Om kampen mot skattefusk – I första hand avseende kontantbranscherna, 2014, s 19.  
90 Prop 2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, s 84-85. 
91 Ibid, s 106. 
92 Ibid, s 29. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Behallare-for-Press/392606/
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inte de innehållskrav som ställs på ett kvitto enligt bokföringslagen och 

mervärdesskattelagen.93 Kvittons innehåll av uppgifter anges i 5 kap. 7 § BFL, där framgår 

det att ett kvitto måste innehålla information om när kvittot sammanställdes, när 

affärshändelsen inträffade, vilka varor eller tjänster betalningen avser samt vilket belopp 

som erlagts. Dessutom måste kvittot innehålla ett verifikationsnummer eller en annan 

identifikation som hänvisar till den bokförda affärshändelsen. I särskilda fall får några av de 

angivna uppgifterna utelämnas, exempelvis om det är förenligt med svårigheter att låta 

uppgiften framgå på kvittot, dock måste utelämnandet vara förenligt med god 

redovisningssed, 5 kap. 8 § BFL. God redovisningssed är en grundläggande princip inom 

redovisningen och uttryckts i 2 kap. 2 § ÅRL. Principen om god redovisningssed kopplas 

samman med den generella normen om att ge en rättvisande bild av företagets ställning och 

resultat, 2 kap. 3 § ÅRL.  

 

Till skillnad från skatteförfarandelagen, omfattar bokföringslagens bestämmelser inte bara 

försäljning mot kontant- och kortbetalningar. Vilket innebär att även Swish-betalningar ska 

omfattas av bestämmelserna avseende kvittots innehåll, dock anger bokföringslagen inte att 

ett kvitto måste erbjudas konsumenten, vilket skatteförfarandelagen uttrycker i 39 kap. 7 § 

SFL. 

 

Beroende på företagets storlek och omsättning ska den löpande bokföringen avslutas med en 

årsredovisning, årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut, 6 kap. 1§ och 3§ BFL. 

Årsredovisning är den handling som innehåller mest information och ska främst upprättas 

av större bolag. För mindre bolag räcker det vanligtvis med ett årsbokslut, då de ofta saknar 

fler intressenter än Skatteverket kan den finansiella rapporten anpassas efter verkets behov. 

Årsbokslutet ska innefatta en resultaträkning, balansräkning och vissa tilläggsupplysningar. 

För företag vars nettoomsättning understiger tre miljoner kronor och som inte är skyldig att 

upprätta en årsredovisning, kan ett förenklat årsbokslut anses tillräcklig som finansiell 

rapport. 

 

                                                         
93 https://www.getswish.se/support/ (2016-04-20). 

https://www.getswish.se/support/foretag-far-kunderna-som-betalat-med-swish-ett-papperskvitto/
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5.2.1 Redovisning och beskattning  

Ur ett redovisningsperspektiv vill företagare visa upp ett så högt resultat som möjligt och 

därför redovisa så stora intäkter som möjligt, redovisningsrätten brukar därför sägas vara 

intäktsdriven. Motsatsvis vill företagaren visa ett så lågt resultat som möjligt ur ett 

skatterättsligt perspektiv eftersom resultatet som företagaren visar upp ligger till grund för 

beskattningsunderlaget, 1 kap. 7§ IL. Skatterätten brukar därför sägas vara kostnadsdriven. 

På grund av detta finns regler kring intäktsredovisning framförallt inom redovisningen och 

regler kring avdragsgilla kostnader inom skatterätten.  

 

Inkomsterna som en företagare har under ett beskattningsår ska bokföras enligt 

bokföringsmässiga grunder och tas därför upp det beskattningsår som inkomsten hänförs till 

i enlighet med god redovisningssed, förutsatt att inget annat föreskrivs i inkomstskattelagen 

eller annan lagstiftning, 14 kap 2 § IL. Av detta lagrum framgår det att periodiseringsregler i 

inkomstskattelagen ska tillämpas framför redovisningens bestämmelser om 

inkomstskattelagen innehåller särskilda bestämmelser kring frågan. Om specifika regler 

kring frågan inte finns, ska inkomster tas upp enligt god redovisningssed. Sambandet mellan 

inkomstskattelagen och redovisningen brukar benämnas som det kopplade området, vilket 

föreligger när de skatterättsliga reglerna kopplas till redovisningens regler.94 

 

Eftersom de skatterättsliga reglerna strävar efter att beskydda beskattningsunderlaget 

regleras främst frågor kring huruvida en kostnad är avdragsgill eller icke avdragsgill, få 

regler kring intäktsredovisning finns i inkomstskattelagen. Det resulterar i att inkomster 

oftast ska intäktsredovisas efter redovisningsrättliga regler. Redovisningsrätten regleras 

framförallt i årsredovisningslagen och bokföringslagen men också i K-regelverk som 

kompletterar årsredovisningslagen.95 De nämnda lagarna kompletteras av god 

redovisningssed, en princip som beskrivs i avsnitt 5.2.96 Genom att skatterätten kopplas 

samman med redovisningens bestämmelser kan beskattningsunderlaget skyddas utan att 

någon skattejustering vanligtvis behöver ske vid intäktsredovisning.  

 

                                                         
94 Lodin, m fl, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 2015, s 313. 
95 http://www.bfn.se/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk (2016-04-27). 
96 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen, 
2014, s 36. 

http://www.bfn.se/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk
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Om Swish-betalningar undanhålls från bokföringen kommer beskattningsunderlaget att bli 

lägre än om betalningarna bokförts i enlighet med lag. Företagare kan ha intresse av att 

undanhålla Swish-betalningar från bokföringen för att således erlägga mindre skatt än vad 

som föreskrivs i lag. De företagare som inte redovisar samtliga intäkter begår skattebrott, 

även kallat skattefusk. Det finns betydligt fler sätt att begå skattebrott på än det nämnda, men 

vid användning av Swish är risken för undanhållande av intäkter det centrala 

skatteundandragandet. 

 

5.2.2 Revisorns uppgifter  

En revisors uppgift är att granska och kontrollera en näringsverksamhet. För att kunna 

genomföra sin uppgift måste revisorer ha tillgång till näringsverksamhetens årsredovisning, 

bokföring, företagsledningens förvaltning samt annan information som kan vara av betydelse 

vid revision, 5 § RL. 

  

De företag som enligt bokföringslagen är skyldiga att avsluta bokföringen med ett årsbokslut 

omfattas av bestämmelserna i revisionslagen, 2 § RL. De företag vars revision regleras i annan 

lag, såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar, omfattas inte av bestämmelserna i 

revisionslagen. Handelsbolag av större karaktär är skyldiga att ha en revisor enligt 

bestämmelserna i 2 § RL och ekonomiska föreningar av liknande karaktär är skyldiga att ha 

en revisor enligt bestämmelserna i 8 kap. 5 § EFL. 

  

Bolag som omfattas av lagen och därmed kravet på revisor är skyldiga att ha minst en revisor, 

3 § SFL. Företag som inte omfattas av lagen undantas revisionsplikt, en bestämmelse som 

infördes 2010. Undantaget infördes eftersom de kostnader som revision medför blev för 

stora för småföretag i förhållande till den nytta revision medförde.97 

 

Av praxis från Revisorsnämnden framgår det att en revisor, vid revision av företag inom 

kontantbranschen, måste uppmärksamma särskilda faktorer hänförliga till risker inom 

kontantbranschen. Riskerna grundar sig i att; kontanthandeln är svårkontrollerad eftersom 

                                                         
97 Prop 2009/10:204, En frivillig revision, s 53. 
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kontantbetalningar kan ske spårlöst, den interna kontrollen i företag är ofta otillräcklig, 

kassasystem går att manipulera samt att regler om bokföring inte alltid efterföljs.98  

 

Skulle revisorn vid revision finna felaktigheter eller brister, har revisorn en skyldighet att 

rapportera dessa till företagsledningen och i vissa fall även till åklagare, 9 kap. 42 § ABL. 

Underlåter sig revisorn att rapportera felaktigheter och brister, kan revisorn göra sig skyldig 

till medhjälp av skattebrott enligt 23 kap. 4 § BrB.  

 

5.2.3 Bokföringsbrott 

Den som uppsåtligen eller oaktsamt underlåter sig att bokföra affärshändelser har åsidosatt 

sin bokföringsskyldighet och gjort sig skyldig till bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § BrB. 

Företagare som på annat sätt än muntligen lämnar oriktiga uppgifter till en myndighet och 

dessa felaktiga uppgifter medför att skatt undandras, döms för skattebrott enligt 

bestämmelserna i 2 § SBL, vilket berörs i avsnitt 6. Den företagare som underlåter sig att 

registrera Swish-betalningar som affärshändelser i bokföringen har därmed gjort sig skyldig 

till bokföringsbrott samt skattebrott. 

 

5.3 Mervärdesskatt 

Vanligtvis är den företagare som omsätter varor eller tjänster inom ramen för en ekonomisk 

verksamhet skyldig att redovisa moms.99 Företagare ska redovisa utgående moms vid 

mottagen betalning, eftersom lagen inte preciserar vilka betalningar lagen avser ska moms 

även redovisas vid mottagen Swish-betalning. Moms är ingen kostnad för företagaren utan 

en mervärdesskatt som företagaren debiterar konsumenter vid försäljning av varor och 

tjänster. Moms är en del av försäljningsbeloppet som förs vidare till staten, så kallad utgående 

moms. När företagaren köper varor eller tjänster till verksamheten betalar företagaren 

moms till försäljaren, så kallad ingående moms. När företagaren redovisar moms till 

Skatteverket beräknas skillnaden mellan den utgående och den ingående momsen.100 Om den 

utgående momsen överstiger den ingående momsen föreligger en skatteskuld från 

företagaren gentemot staten, vilket betyder att företagaren måste betala differensen till 

                                                         
98 Revision av företag i kontantbranschen, FAR förlag, Stockholm, 2007, s 7-8. 
99 Melz & Kristofferson, Mervärdesskatt, 2013, s 15.  
100 https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms.html (2016-04-15). 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms.4.18e1b10334ebe8bc80002497.html
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staten. Skulle den ingående momsen överstiga den utgående momsen erhåller företagaren 

en skattefordran gentemot staten, vilket betyder att staten blir skyldig företagaren 

differensen.101 

 

I mervärdesskattelagen finns bestämmelser om förenklade fakturor, dessa fakturor 

motsvarar de kvitton vilka benämns som verifikationer i bokföringslagen.102 

Mervärdesskattelagen innehåller även bestämmelser om vilka momsspecifikationer som ska 

framgå på kvittot. Förutom de krav som bokföringslagen ställer ska den del av 

försäljningsbeloppet som utgör mervärdesskatt eller uppgifter som gör det möjlig att 

beräkna mervärdesskatt anges, 11 kap. 3 § ML. Swish tar ingen hänsyn till moms. Appen 

rapporterar varken att en avsättning för moms skall göras eller hur stor avsättningen ska 

vara. Betalningsbekräftelsen som konsumenten erhåller vid en Swish-betalning anger inte 

uppgifter om moms, betalningsbekräftelsen kan således inte ses som ett kvitto enligt 

bestämmelserna i mervärdesskattelagen.  

 

Eftersom Swish saknar en funktion som särskiljer vilken del av betalningen som anser moms 

ges företagaren utrymme att undanhålla utgående moms från bokföringen. Viktigt att beakta 

är att samtliga företagare inte undanhåller moms från bokföringen, det finns företagare som 

i enlighet med lag bokför och registrerar moms separerat från appen. Ansvaret för 

registrering av moms tillfaller inte bara de företagare som använder Swish, utan samtliga 

företagare som ska redovisa momsavsättningar.103 

 

Moms är en flerledsskatt, vilket innebär att varje skattebetalare i produktions- och 

distributionskedjan som debiterar utgående moms får göra avräkning för tidigare erlagd 

ingående moms.104 Skulle företagaren i sista ledet utnyttja bristerna i appen genom att inte 

registrera moms, skulle illojal konkurrens uppstå i kedjan. Illojala konkurrens uppstår då 

genom att företagaren skulle få göra avdrag för ingående moms samtidigt som denne inte 

redovisar någon utgående moms. Resultatet av detta skulle innebära att företagaren kan 

redovisa en felaktig skatteskuld eller skattefordran till staten. Företaget kan, istället för att 

                                                         
101 Melz & Kristofferson, Mervärdesskatt, 2013, s 73-74. 
102 http://kvitto.org/kvittots_innehall.html (2016-04-15). 
103 Melz & Kristoffersson, Mervärdesskatt, 2013, s 15. 
104 Ibid, s 16.  

http://kvitto.org/kvittots_innehall.html
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betala differensen mellan utgående och ingående moms, erhålla en inkorrekt skattefordran i 

de fall den ingående momsen överstiger den utgående på grund av oriktiga uppgifter. 

 

5.3.1 Förslag om lagändring  

Skatteverket har föreslagit en förändring av bestämmelserna i mervärdesskattelagen. De 

företagare som skulle komma att omfattas av bestämmelserna skulle, enligt förslaget, bli 

skattebefriade och därmed slippa redovisa mervärdesskatt. Genom att undgå att redovisa 

mervärdesskatt skulle den administrativa bördan minska för de företagare som omfattas av 

bestämmelserna. Förslaget från Skatteverket anger att ett fribelopp på 30 000 kronor borde 

införas, vilket skulle innebära att företagare vars omsättning inte överstiger 30 000 kronor 

exklusive moms skulle bli skattebefriade. Vidare skulle företagare, som enligt förslaget blir 

skattebefriade, inte ha någon avdragsrätt för ingående moms vid beräkning av utgående 

moms, vilken beskrivs i avsnitt 5.3. 

 

Eftersom förslaget påverkar företagare med mindre omsättning skulle många företagare 

inom kontantbranschen påverkas av bestämmelserna, eftersom majoriteten av företagarna 

inom branschen är små och har en mindre omsättning. Vidare skulle troligtvis en stor del av 

den problematik som finns med Swish gällande registrering av moms lösas per automatik, 

eftersom många företagare inte längre skulle behöva redovisa moms. Problematiken skulle 

enbart lösas i de fall företagaren omfattas av det nya lagförslaget. Bland de företagare vars 

omsättning överstiger 30 000 kronor exklusive moms skulle problematiken kvarstå. 

  

Lagförändringen ska förslagsvis träda i kraft den 1 januari 2017,105 och eftersom det inte är 

fastställt att lagändring kommer att ske har vi valt att inte behandla lagförslaget vidare i vår 

uppsats. 

 

                                                         
105 SKV, Promemoria från 2016-03-21, Omsättningsgräns för mervärdesskatt, s 2. 
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5.4 Swish i förhållande till bestämmelserna om krav på 

kassaregister, bokföring och mervärdesskatt  

Swish-betalningar definieras, som tidigare nämnt, varken som kontant- eller kortbetalningar 

och betalningsmetoden är därför inte anpassad efter bestämmelserna om krav på 

kassaregister. Swish-betalningar omfattas dock av mervärdesskattelagen samt 

bokföringslagen, då dessa lagar inte anger att betalningar måste ske med kontanter eller med 

kontokort.  

 

Till följd av att Swish-betalningarna inte omfattas av krav på kassaregister, kan situationen 

liknas vid hur det såg ut i kontantbranschen innan kassaregisterlagen trädde i kraft. Därav 

följer att Swish-betalningar inte registreras och enklare kan undanhållas från bokföringen, 

vilket möjliggör fler skatteundandraganden i kontantbranschen. 

 

Vidare motsvarar den betalningsbekräftelse som konsumenten erhåller via Swish inte ett 

kvitto, eftersom betalningsbekräftelsen inte innehåller de specifikationer som framgår i 

skatteförfarandelagen, bokföringslagen samt mervärdesskattelagen. Därmed har 

betalningsbekräftelsen inte samma bevisvärde som ett kvitto, vilket kan vara problematiskt 

för de konsumenter som vill reklamera eller återlämna varor.  
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6. Skattebrott 

De dominerande lagförda ekobrotten i Sverige är skattebrott samt bokföringsbrott, många 

av de ekobrott som begås i Sverige företas i kontantbranschen.106 Skatter är starkt 

involverade även vid bokföringsbrott, eftersom bokföringsbrott ofta grundar sig i att 

företagaren vill undgå beskattning. Vid ekonomisk brottslighet inom skatteområdet är det 

Skatteverkets uppgift att utreda, förhindra samt förebygga skattefusk.107 Därmed är 

undersökning och utredning av skattebrottslighet samt skattekontroll av stort intresse för 

Skatteverket.108 

 

Lagstiftaren strävar hela tiden efter att skapa ett skattesystem baserat på effektiva 

skatteregler som är svåra att missbruka. Skattesystemet är dock känsligt för 

undandraganden eftersom beskattningen baseras på uppgifter som skattebetalaren själv har 

lämnat.109 Det finns ett straffrättsligt och ett administrativt sanktionssystem reglerat i 

skattebrottslagen samt skatteförfarandelagen. Det skatterättsliga sanktionssystemet 

kompletteras av bestämmelser i brottsbalken. 

 

6.1 Oriktiga uppgifter 

Oriktig uppgift är ett viktigt rekvisit för att en skattebetalare ska kunna erläggas sanktioner. 

Vid straffansvar är en oriktig uppgift en förutsättning, vilket benämns i avsnitt 6.2.  

 

Oriktig uppgift föreligger i första hand när en skattebetalare direkt lämnat felaktiga 

uppgifter. Att direkt lämna felaktig uppgift likställs med att en uppgift som ska lämnas till 

ledning för beskattningen har utelämnats, 49 kap. 5 § SFL. Exempel på uppgifter som anses 

vara oriktiga är intäkter som tas upp till ett lägre belopp eller som helt undantas 

redovisningen och om en skattebetalare yrkar avdrag för kostnader denne inte haft 

alternativt för avdrag som överstiger de faktiska kostnaderna. Även i de fall en skattebetalare 

förtiger om en omständighet ses det som att en oriktig uppgift har lämnats. Andra viktiga 

                                                         
106 Lindkvist & Lyhagen, Skatte- och brottsmål i kontantbranschen, 2014, s 15. 
107 https://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/skattebrottsenheten.html (2016-04-19). 
108 Appelgren & Sjögren (red.), Ekonomisk brottslighet och nationalstatens kontrollmakt, 2001, s 17. 
109 SOU 1996:172, Licensavgift- en principskiss, s 88. 

https://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/skattebrottsenheten.4.2e56d4ba1202f95012080003259.html
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uppgifter som har betydelse för skatter och avgifter och som faller in under rekvisitet oriktig 

uppgift kan exempelvis vara ålder eller civiltillstånd. 

 

Huruvida rekvisitet oriktig uppgift är uppfyllt eller ej är svårt att avgöra och det finns flera 

rättsfall som påvisar problematiken kring bedömningen om oriktig uppgift föreligger samt 

för en skattebetalare att avgöra huruvida denne har lämnat all relevant information.110 I NJA 

1973 s 529 bedömde HD att den skattskyldige tydligt i deklarationen uttryckt att uppgifterna 

var otillräckliga, då denne angett att denne skulle komplettera med exakta uppgifter om och 

när eventuella ytterligare inkomster klarlagts, därför ansågs oriktig uppgift inte föreligga. 

Motsatsvis bedömde Hovrätten i RH 1994:65 att de skattskyldiga hade angett för otydlig 

information i sin deklaration, vilket bedömdes som en oriktig uppgift.  

 

6.2 Rekvisit för skattebrott 

Skattebrottslagen utvidgades under år 1996, för att numera omfatta i princip samtliga 

straffbestämmelser inom skatteområdet.111 Den som uppsåtligen eller oaktsamt lämnar 

oriktiga uppgifter till en myndighet eller underlåter sig att lämna föreskrivna uppgifter kan 

dömas för skattebrott. För att dömas för skattebrott måste de oriktiga uppgifterna ge upphov 

till att skatt undandras det allmänna, felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till 

skattebetalaren enligt bestämmelserna i 2 § SBL. Bestämmelserna om oriktig uppgift  

innefattar både ett aktivt och passivt agerande från företagaren.112 

 

Om brottet enligt 2 § SBL anses som ringa döms skattebetalaren istället för skatteförseelse 

till böter, 3 § SBL. Om brottet istället anses vara grovt döms skattebetalaren för grovt 

skattebrott enligt 4 § SFL. Vid bedömningen av grovt skattebrott är summan en avgörande 

faktor. Det måste vara ett betydande belopp som undandragits, felaktigt tillgodoräknats eller 

återbetalats. 

 

                                                         
110 Lodin, m fl, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 2015, s 801-802. 
111 Prop 1995/96:170, Översyn av skattebrottslagen, s 2.  
112 Ibid, s 61. 
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6.3 Medverkan till Skattebrott 

Skattebrottslagen saknar bestämmelser om medverkan till brott, därför tillämpas 

bestämmelserna i brottsbalken.113 Den generella bestämmelsen om medverkan till brott i 23 

kap. 4 § BrB omfattar både medhjälp och anstiftan till brott. Båda dessa gärningar anses vara 

osjälvständiga brott, vilket innebär att de endast kan begås i samband med ett huvudsakligt, 

självständigt brott.114 Bestämmelsen anger att det inte bara är den som utfört brottet som 

döms, utan även den som främjat gärningen med råd eller dåd. Råd hänför sig till psykiskt 

beteende såsom kroppsspråk och verbala uppmaningar medan dåd är fysiskt företagna 

handlingar som gör det möjligt för gärningsmannen att begå brottet.115  

 

Den som agerat uppsåtligen, dolöst, har företagit en handling och varit medveten om 

gärningens effekt, i detta fall medverkat till skattebrott.116 Den som agerat oaktsamt, culpöst, 

har agerat försumligt. Vid culpa föreligger inget krav om medvetenhet men det är mer 

klandervärt i jämförelse med ren olyckshändelse.117 Den som medverkat till skattebrott 

genom medhjälp eller anstiftan döms efter det uppsåt eller oaktsamhet som ligger denne till 

last enligt 23 kap. 4 § 3 st. BrB. 

 

I vår analys kommer vi beakta huruvida Getswish och konsumenter, som använder appen, 

eventuellt skulle kunna ställas ansvariga för medverkan till skattebrott.  

 

6.3.1 Medhjälp 

Bestämmelsen i 23 kap. 4 § 1 st. BrB föreskriver inte bara att gärningsmannen döms, utan 

även den som genom råd eller dåd har främjat gärningen kan dömas till medhjälp. 

Underlåtenhet är varken en fysisk eller psykisk företagen gärning men kan ändå leda till 

medhjälp, förutsatt att underlåtenheten möjliggör att ett självständigt brott kan begås.118  

 

                                                         
113 Prop 1993/94:130, Ändringar i brottsbalken m.m., s 69. 
114 Dahlström, Strand, Westerlund, Brott & Påföljder: en lärobok i straffrätt om brottsbalken, 2014, s 46-47.  
115 Ibid, s 48.  
116 Ibid, s 15. 
117 Ibid, s 21. 
118 Dahlqvist, Skattebrott och skattelagarna, 2007, s 80. 
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HD fann i NJA 1963 s 574 en man skyldig till medhjälp vid en misshandel, för att han burit 

gärningsmannens rock vid misshandeln. Domslutet indikerar att nästintill obetydliga 

handlingar kan ses som medhjälp. Det som är avgörande vid bedömning av medhjälp till brott 

är handlingens betydelse för gärningen.119  

 

6.3.2 Anstiftan 

Den generella bestämmelsen om medverkan till brott i 23 kap. 4 § BrB omfattar, i andra 

stycket, även anstiftan till brott. Bestämmelsen anger att den som förmår annan att utföra en 

gärning gör sig skyldigt till anstiftan till brott. Ordet förmår, antyder att det måste föreligga 

en psykisk kausalitet mellan anstiftanshandlingen och utförandet av gärningen. Påverkan 

kan bestå i att anstiftaren förmår någon att besluta sig för att utföra en gärning eller i att 

anstiftaren förstärker någons beslut att utföra en gärning.120 

  

                                                         
119 Dahlqvist, Skattebrott och skattelagarna, 2007, s 80.  
120 SOU 1996:185, Straffansvarets gränser, s 192. 
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7. Analys och diskussion 

7.1 Inledning  

Den ständiga utvecklingen av ny teknik i samhället gör det möjligt att utveckla nya funktioner 

och system för datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. Allt fler företag, organisationer 

och myndigheter gynnar den som väljer att använda modern teknik. Skatteverket är en av de 

myndigheter som gynnar företagare som väljer att ta till sig ny teknik, exempelvis har de som 

lämnar in sin deklaration elektroniskt rätt att lämna in den senare än den som lämnar in 

deklarationen i pappersform.121 Tidsskillnaden kan betraktas som ett incitament för att 

skattebetalaren ska använda sig av ny teknik. Vi tror, på grund av det anförda, att 

Skatteverket kan komma att förespråka att företagare använder den nya betalningsmetoden 

Swish, förutsatt att appen eller kontrollverktyg utvecklas och anpassas efter Skatteverkets 

informationsbehov. 

 

Sedan lanseringen av Swish för företag behöver betalningar inom kontantbranschen inte 

längre involvera kontanter eller kontokort och vid betalningar på internet behöver 

konsumenten, sedan lanseringen av Swish för handel, inte längre ange sitt kortnummer och 

sin säkerhetskod. De båda versionerna har medfört att betalningar kan ske mer tidseffektivt 

än tidigare, vilket vi tror uppskattas av både konsumenter och företagare. Betalningar via 

Swish är enkla och smidiga att genomföra då konsumenten enbart behöver ange företagarens 

Swish-nummer samt det belopp som betalningen avser. Vidare behöver konsumenten inte 

längre fundera kring appars och webbutikers säkerhetshantering av kortuppgifter då 

mottagaren, vid Swish-betalningar, enbart kan se konsumentens mobilnummer och namn. Vi 

tror att Swish har blivit en uppskattad och etablerad betalningsmetod på grund av den 

enkelhet och tidseffektivitet som appen medför, för både konsumenter och företagare.  

 

 

 

                                                         
121 https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/inkomstdeklaration/juridiskapersoner (2016-05-09). 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/inkomstdeklaration/juridiskapersoner.html
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7.2 Teknisk utveckling 

Vi anser att det är viktigt att belysa att Swish-betalningar inte enbart medför brister och 

svårigheter, betalningsmetoden medför även nya möjligheter. Betalningarna överförs 

elektroniskt till företagarens konto vid Swish-betalningar. Därmed går det att spåra 

pengarna. För att utnyttja det faktum att det går att spåra betalningarna borde förslagsvis 

nya funktioner i appen utvecklas för att ge Skatteverket möjligheten att kontrollera 

betalningarna. Ett utvecklat kontrollsystem skulle bidra till att beskattningsunderlaget för 

näringsverksamheter som använder Swish kan säkras. 

 

7.2.1 Upprättat kvitto 

Med dagens teknik borde det vara möjligt att skapa en tjänst som kompletterar de två 

versioner som finns för företagare idag, vilka är Swish för företag och Swish för handel. 

Tjänsten borde kunna möjliggöra att företagaren kan framställa ett kvitto som anger 

varuslag, antal varor, moms samt annan information som är av betydelse vid betalningar. 

Kvittot, som då skulle kunna erbjudas konsumenten, borde kunna skickas per automatik till 

konsumentens mobiltelefon antingen via appen eller SMS, eftersom Swish-betalningar sker 

via mobilnummer. Om funktionen är möjlig att skapa skulle konsumenterna enklare kunna 

reklamera produkter samt göra återköp då konsumentens kvitto har ett bevisvärde. Skulle 

ett kvitto alltid erbjudas vid Swish-betalningar skulle appen anpassats till en bredare 

marknad. Den bredare marknaden skulle innefatta verksamheter som säljer varor och 

tjänster för större belopp och där kvittot kan ha ett bevisvärde för konsumenten vid eventuell 

reklamation eller återköp. 

 

En kompletterande tjänst som framställer ett elektroniskt kvitto borde förenkla företagarens 

redovisning av intäkter i enlighet med redovisningens bestämmelser då affärshändelsen 

skulle vara hänförlig till en verifikation. Dessutom skulle andelen moms framgå på kvittot 

vilket är i enlighet med bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Genom att utöka Swish med 

funktionen, kan viss problematik åtgärdas. Vidare skulle funktionen bidra till att Swish 

integreras i skattesystemet. 
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Om konsumenten vill ha ett kvitto efter en Swish-betalning idag måste företagaren upprätta 

ett kvitto separerat från appen, detta kan ske i ett datasystem eller för hand. Oavsett vilket 

tillvägagångssätt företagaren använder, för att upprätta kvittot, är metoden mer 

tidskrävande i jämförelse med ett automatiskt elektroniskt kvitto via appen. Eftersom 

tidseffektivitet eftersträvas i samhället, inte minst i kontantbranschen där många 

småtransaktioner sker dagligen, är ett separat upprättat kvitto inte förenligt med betalningar 

inom branschen.122 

 

7.2.2 Information direkt till skatteverket genom ny funktion 

7.2.2.1 Kontrollverktyg  

Revision är ett kontrollverktyg som Skatteverket kan bruka när en företagare antas 

undanhålla intäkter från bokföringen, därmed omfattar verktyget även Swish-betalningar. 

Efter revision kan sanktioner påföras den företagare som brutit mot bestämmelser i 

skattebrottslagen eller skatteförfarandelagen. 

 

Trots att revision kan användas när företagare använder Swish, anser vi att kontrollverktyget 

är allt för ingripande vid enklare kontroller. Därmed tycker vi att det bör lagstadgas nya 

kontrollverktyg som möjliggör en mindre ingripande kontroll av verksamheter som 

använder Swish.  

 

Vi tror att det är möjligt att skapa en funktion som är knuten till Swish-numret, som 

sammanställer samtliga in- och utbetalningar som sker via Swish till företagarens konto. 

Sammanställningen borde kunna skickas till Skatteverket per automatik för att underlätta 

deras kontroll av betalningar som sker via appen. Funktionen borde endast omfatta 

versionerna; Swish för företag och Swish för handel, vilket skulle innebära konton som är 

kopplande till ett Swish-nummer. Sammanställningen till Skatteverket behöver inte vara 

särskilt detaljerad, den behöver endast ange beloppet och antalet inbetalningar som 

företagaren ska redovisa. 

  

                                                         
122 Nilervall; Näringspolitisk expert på Svensk handel. Intervju 2016-03-21. 
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Med hjälp utav sammanställningen skulle Skatteverket enklare kunna jämföra de mottagna 

uppgifterna med företagarens bokföring och på så vis se om intäkter saknas i jämförelse med 

inbetalningarna. En sådan jämförelse skulle förmodligen inte vara lika omfattande som den 

granskning som sker vid revision, utan skulle likna granskningen Skatteverket gör vid ett 

kontrollbesök. Revision skulle fortfarande kunna vara ett verktyg som Skatteverket kan 

använda sig av, men i längden borde ett verktyg liknande kontrollbesök lagstadgas då 

revision är både tids- och resurskrävande för båda parter. Vi tror även att ett införande av en 

sådan funktion inte skulle kräva lika stora kontrollinsatser som om Swish-betalningar 

omfattades om krav om kassaregister, vilket diskuteras i avsnitt 7.2.5. Vidare torde liknande 

sanktioner som kan erläggas företagare vid kontrollbesök, kunna användas vid en 

granskning och jämförelse av sammanställningen och företagarens bokföring.  

 

7.2.2.2 Lagstadga ny funktion 

Om funktionen utvecklas i versionerna Swish för företag och Swish för handel anser vi att det 

bör lagstadgas att alla företagare som använder Swish måste ansluta sitt konto till någon av 

de två versionerna. Vidare borde Skatteverket kunna ålägga företagare att använda Swish för 

företag eller Swish för handel. Ett sådant åläggande borde även kunna förenas med 

sanktionsavgift, likt kontrollavgift enligt 50 kap. 1 § SFL. Om funktionen och bestämmelserna 

införs tror vi att det kan resultera i att Swish-betalningar kan kontrolleras i större omfattning 

och således torde skatteundandraganden minska. 

 

I enlighet med praxis och rättslig vägledning från Skatteverket, ska verket bevisa att 

företagaren har haft inkomster. Sammanställningen som funktionen i appen framställer, och 

som förslagsvis skickas per automatik till Skatteverket, kommer att visa inbetalningar via 

Swish och därmed kan verket anta att samtliga inbetalningar ska redovisas såsom intäkter. 

Om företagaren inte har redovisat samtliga inbetalningar i bokföringen är det upp till 

företagaren att bevisa att skillnaden mellan sammanställningen och bokföringen är korrekt, 

det vill säga att inbetalningarna inte ska redovisas som intäkter. I de fall där bokföringen inte 

stämmer överens med sammanställningen som Skatteverket erhåller och företagaren inte 

kan bevisa att inbetalningar inte ska redovisas såsom intäkter, anser vi att företagaren borde 

erläggas en sanktionsavgift. Sanktionen borde vara så pass smärtsam och avskräckande att 

det inte är lönsamt för företagaren att chansa och försöka kringgå beskattning genom att 
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undanhålla Swish-betalningar från bokföringen. En redogörelse till berörda parter angående 

Skatteverkets- respektive företagarens bevisbörda gällande sammanställningen och 

inbetalningarna är essentiell för att öka förutsebarheten, vilken är en grundläggande princip 

i en rättsstat som bör eftersträvas.123 

  

Enligt vårt förslag, om att en funktion ska sammanställa inbetalningarna, kommer 

Skatteverket inte få någon detaljerad information om Swish-betalningarna i egenskap av 

antal sålda varor, varuslag eller moms. Därmed kanske vårt förslag enbart kan bli en 

kortsiktig lösning, men vi tror att en enklare sammanställning som visar inbetalningar är ett 

bra första steg för att kunna kontrollera betalningar via Swish. Om sanktionen skulle vara 

tillräckligt smärtsam behöver inte mer information framgå i sammanställningen. Förslaget 

skulle kanske på sikt räcka som påtryckning, då företagare inte skulle våga riskera att åläggas 

sanktionen. 

 

De sanktionsavgifter vi föreslagit ska åläggas de företagare som inte använder sig av Swish 

för företag eller Swish för handel samt de företagare som inte kan påvisa skillnaden mellan 

sammanställningen och bokföringen. Sanktionerna torde kunna liknas vid ett skattetillägg 

eller en kontrollavgift. Varken skattetillägg eller kontrollavgift medför en korrekt 

beskattning utan ska fungera som en påtryckning och som incitament för skattebetalaren att 

vilja göra rätt redan från början, vilket faller in under Skatteverkets grundsyn. Ett annat 

exempel på en sanktion som inte medför en korrekt beskattning är fängelsestraff, vilket är 

en möjlig påföljd vid skattebrott. Fängelsestraffet åsyftar att verka som en avskräckande 

konsekvens av att göra fel, i stället för att ålägga skattebetalaren en korrekt beskattning. 

Eftersom det finns sanktioner som inte medför en korrekt beskattning, antar vi att det torde 

vara rimligt att de sanktioner vi föreslagit inte medför en korrekt beskattning utan att 

sanktionerna istället verkar för att avskräcka företagare att agera i strid mot bestämmelser.  

 

För att påföljder ska kunna åläggas skattebetalaren måste dessa sanktioner regleras i lag i 

enlighet med den grundläggande legalitetsprincipen. Principen anger att det som anses vara 

straffbart explicit måste föreskrivas i lag, nulla poena sine lege, och betecknats som brottsligt 

                                                         
123 Zila, Om rättssäkerhet, Svensk Juristtidning, 1990, s 284. 
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nullum crimen sine lege.124 Legalitetprincipen är också en förutsättning för förutsebarhet,125 

vilket i vår uppsats innebär att skattebetalarna i förväg ska kunna veta vilken handling som 

kommer leda till vilken konsekvens.  

 

7.2.2.3 Tankar och konsekvenser  

Vidare tycker vi att det är viktigt att belysa några ytterligare tankar och konsekvenser som 

införandet av funktionen kan medföra. En tanke som vi anser är värd att beakta är huruvida 

Skatteverket skulle kunna hantera all information i de sammanställningar som skulle skickas 

från samtliga företag som använder Swish till verket. Frågan är om den information som 

skickas kan komma att bli svårhanterlig för Skatteverket. Vi tror dock att sammanställningar 

av detta slag inte torde vara särskilt svåra att hantera med tanke på hur mycket information 

som ständigt skickas mellan mobiler, datorer och annan elektronik. Vidare borde mängden 

information vara hanterbar eftersom det finns utvecklade system och hårddiskar som kan 

förvara stora mängder information.  

 

En konsekvens av att inbetalningarna i sammanställningen inte visar någon detaljerad 

information är att problematik kring avdragsgilla kostnader och momsredovisning kan 

uppstå. Problematik kring momsredovisning kan bland annat uppstå då momssatsen är olika 

beroende på varuslag, 7 kap. ML.  

 

Bokför företagaren sina inbetalningar korrekt torde det inte bli ett problem, för till exempel 

den företagande frisören, att påvisa när denne utfört en dyr hårfärgning eller när 

inbetalningen hänför sig till flera klippningar. Vidare är det dock inte alla företagare som gör 

rätt för sig och vi tror att det finns företagare som kan vilja utnyttja att varuslag och antal 

varor inte framgår i Skatteverkets sammanställning. För att utnyttja detta skulle företagare 

kunna yrka på avdrag för kostnader som denne inte haft, exempelvis i form av 

förbrukningsvaror såsom hårfärg. Om en frisörsalong som får en inbetalning från en 

konsument avseende tre stycken klippningar, istället bokför tjänsterna som en enda 

hårfärgning, kan de på så vis utnyttja avdragsmöjligheten för inköp av hårfärg, 16 kap. 1 § IL.  

 

                                                         
124 Diesen & Cassne (red), Bevis. 3, Prövning av skattemål, 1999, s 158. 
125 Zila, Om rättssäkerhet, Svensk Juristtidning, 1990, s 284. 
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Trots att denna problematik skulle kunna tillkomma vid införande av funktionen, så anser vi 

att sammanställningen ger Skatteverket viss insyn och kontrollmöjlighet av Swish-

betalningar jämfört med hur det ser ut i dagsläget. Vidare tror vi att det ofta kan finnas sätt 

att kringgå regler om det är det skattebetalaren eftersträvar, men i enlighet med 

Skatteverkets grundsyn, tror vi att de flesta skattebetalare vill göra rätt för sig. För att 

upprätthålla det grundläggande lojala sambandet mellan skattebetalare och skattesystemet 

bör bestämmelserna utformas så att skattebetalarna känner sig betrodda av Skatteverket. 

Verket bör därför utgå från att alla skattebetalare vill göra rätt för sig.  

 

Sammanfattningsvis vill vi påpeka att vi inte har särskilt god teknisk kunskap och kan därför 

inte ge en vidare beskrivning av hur en ovannämnd funktion skulle kunna utformas. Det 

borde dock vara möjligt att skapa en funktion som gör sammanställningar och som skickar 

dessa till Skatteverket per automatik med tanke på hur mycket data och information 

smartphones tar emot och sänder iväg när telefonen inte ens brukas. Ur ett rättsligt 

perspektiv ser vi inga större svårigheter i att utforma kontrollverktyg och sanktioner 

hänförliga till funktionen, då det finns liknande åtgärder när företagare inte fullgör sina 

skyldigheter. 

 

7.2.3 Ansluta Swish till kassaregister 

Som vi tidigare anmärkt finns det ett flertal brister med Swish-appen ur ett skatterättsligt 

perspektiv. Vi tror att många av dessa brister skulle kunna åtgärdas om Swish omfattades av 

kravet på kassaregister som regleras i skatteförfarandelagen. Vårt antagande grundar vi på 

att Swish frambringar en liknande situation, avseende skatteundandraganden, som förelåg i 

kontantbranschen innan kravet på kassaregister infördes. Problematiken grundades då på 

svårigheten att i efterhand kunna följa upp och kontrollera vilka betalningar som har 

genomförts. 

  

För att bestämmelserna om krav på kassaregister ska kunna omfatta både Swish för företag 

och Swish för handel krävs att appen kan kopplas till kassaregistret, så betalningarna kan 

registreras i enlighet med lagbestämmelserna. Med dagens teknik känns det rimligt att skapa 

en anslutning via internet eller Bluetooth som registrerar Swish-betalningarna i 

kassaregistret. Kortterminaler kan anslutas till kassaregister både genom sladd eller via 
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internet för att registrera betalningar med kontokort. Till följd av detta antar vi att det inte 

är problematiskt att skapa en liknande funktion för Swish. 

  

Skulle företagare som använder Swish omfattas av kravet på kassaregister, skulle samtliga 

Swish-betalningar kunna registreras i enlighet med skatteförfarandelagens bestämmelser. 

Därmed skulle Skatteverket kunna använda sig av de redan befintliga kontrollverktygen; 

kontrollbesök och tillsyn vid granskning av Swish-betalningar. Skatteverket skulle kunna 

utöva tillsyn och kontrollbesök för att tillse att företagaren uppfyller de skyldigheter som 

tillfaller dem enligt lag. Skatteverket skulle dessutom kunna förelägga skattebetalaren att 

fullgöra sina skyldigheter samt ålägga företagaren administrativa sanktioner i form av 

skattetillägg och kontrollavgifter. Huruvida fler kontrollinsatser är möjliga utifrån 

kostnadsfrågan diskuterar vi i avsnitt 7.2.5. 

  

Om Swish-betalningar skulle omfattas av bestämmelserna gällande krav på kassaregister, 

tror vi att appen skulle kunna integreras i skattesystemet, då regleringen är anpassad efter 

Skatteverkets informationsbehov.  

 

7.2.4 Swish ur ett större perspektiv 

Det finns givetvis fler tekniska möjligheter som kan nyttjas för att finna, kontrollera och 

motverka skattefusk än de som vi diskuterat ovan. Anledning till att vi tycker att det borde 

utvecklas nya kontrollverktyg är för att Skatteverket ska kunna kontrollera den nya 

betalningsmetoden Swish. Vidare uppstår frågan kring hur högt krav som kan ställas på 

lagstiftaren att anpassa lagen samt skapa nya kontrollverktyg åt Skatteverket med avseende 

på endast en produkt. Vi tycker att problematiken borde ses ur ett större perspektiv och 

istället för att anpassa lagen efter den enskilda produkten, borde lagen reglera problematiken 

i sin helhet. Om lagen istället reglerar samtliga betalningsmetoder, de redan existerande 

betalningsmetoder samt nya betalningsmetoder såsom Swish och andra betalningsmetoder 

som ännu inte existerar, skulle framtida betalningsmetoder också omfattas av 

lagbestämmelserna. Vilket skulle kunna innebära att den problematik som, ur ett 

skatterättsligt perspektiv, finns med Swish idag, inte skulle uppstå vid införandet av nya 

betalningsmetoder i framtiden. Exempelvis skulle det krävas att nya betalningsmetoder går 

att ansluta till ett kassaregister, för att få användas av företagare. I och med att kontanta 



44 
 

medel minskar i samhället och nya betalningsmetoder uppkommer tycker vi att det är viktigt 

att se utvecklingen ur ett större perspektiv för att förhindra att nya betalningsmetoder förblir 

svåra att kontrollera.  

 

En annan viktig fråga är hur höga krav som lagstiftaren kan ställa på Swish, då allt för höga 

krav på produkter skulle kunna hämma produktutvecklingen bland företagare och därmed 

missgynna näringslivet i Sverige. Om det ställs alltför höga krav på att utveckla appen samt 

skapa funktioner som gör det möjligt att integrera Swish i skattesystemet skulle det kunna 

leda till att Getswish slutar att erbjuda företagare betalningsmetoden. En annan konsekvens 

av för höga krav skulle kunna vara att nya betalningsmetoder inte kan uppkomma då kraven 

är svåra att uppnå. Utvecklingen i samhället skulle då kunna hämmas. Istället borde nya 

betalningsmetoder uppmuntras, men för att uppmuntras anser vi att de måste kunna 

användas på ett tillförlitligt sätt. Om alla betalningssätt skulle regleras av krav på 

kassaregister så skulle företag som i framtiden vill lansera nya produkter som möjliggör 

andra betalningssätt veta att de måste beakta detta vid utvecklingen och på så sätt skulle 

förutsebarheten öka. Förtagare vet då vad som krävs för att en produkt eller tjänst ska bli en 

godkänd betalningsmetod. Balansgången mellan hämmande och nödvändiga bestämmelser 

är svår för oss att avgöra, men vi tror att det går att finna en väg som gynnar utvecklingen i 

samhället och företagare samtidigt som Skatteverket kan kontrollera betalningsmetoderna.  

 

7.2.5 Kostnader 

Teknikutvecklingen genererar kostnadsfrågor i form av bland annat storlek på kostnaden 

samt vem som kommer belastas av kostnaderna. Vidare kommer vi att ta upp några av de 

kostnadsfrågor som vi finner är viktiga att beakta.  

 

För att Swish ska kunna omfattas av bestämmelserna om krav på kassaregister måste appen 

kunna kopplas till företagarens kassasystem. Ett sådant krav kan komma att belasta 

företagare i form av investeringsbehov av nya kassasystem eller upprustning av befintliga 

system, på liknande sätt som krävdes vid införandet av krav på kassaregister år 2010. Lagen 

drabbade många småföretag hårt ekonomiskt,126 vilket ett nytt krav på utvecklad teknik 

                                                         
126 Företagarförbundet, Rapport, Den stora kassaskrotningen – så slår den, 2009. 
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förmodligen också skulle göra. Belastningen skulle kunna leda till ökade försäljningspriser, 

vilket betyder att konsumenten indirekt skulle stå för kostnaden. I värsta fall skulle 

belastningen kunna leda till att företagare inte längre kan täcka sina kostnader och kan därför 

inte fortsätta bedriva sin verksamhet, vilket i sin tur skulle missgynna det svenska 

näringslivet. Eftersom det endast var sex år sedan krav på kassaregister infördes anser vi det 

orimligt att påtvinga företagare nya kostnader och investeringar i dagsläget. 

 

Om en utveckling av appen erfordras anser vi att Getswish borde stå för 

produktutvecklingskostnaderna, eftersom det är deras produkt som måste anpassas, trots 

att bolaget har sagt att de saknar intresse för att utveckla appen. En av anledningarna till att 

vi anser att Getswish borde stå för produktutvecklingskostnaderna är för att vi tror att 

bolaget skulle kunna nå en större kundkrets efter en utveckling. Företagare som säljer varor 

och tjänster till ett högre belopp, där kunden vanligtvis vill erhålla ett kvitto, kommer då 

också kunna använda appen. För att nå ut till dessa företagare måste appen kunna framställa 

ett kvitto som kan erbjudas konsumenten, eftersom kvittot är av betydelse vid reklamation 

och återköp. Om Getswish når ut till en större kundkrets kommer troligen den organiska 

tillväxten innefatta en ökad omsättning och i sin tur en ökad lönsamhet,127 vilket borde vara 

av intresse för bolaget. Därav borde det ligga i Getswish intresse att bekosta en utveckling av 

appen.  

 

Om Swish-betalningar skulle omfattas av krav på kassaregister, skulle det förmodligen 

krävas ökade kontroller från Skatteverket, vilket även var fallet när kassaregisterlagen 

trädde i kraft.128 En ökad kontroll skulle säkra att den nya bestämmelsen praktiserades hos 

företagare samt hjälpa dem att göra rätt från början, vilket är kontrollverktygens syfte. 

Verktygen ska verka som ett medel för att ge legitimitet åt skattesystemet samt som ett 

incitament för att företagare ska vara behjälpliga vid taxeringsprocessen. Att beakta är att 

kontrollinsatser kräver resurser vilket kan leda till att ökade kontroller inte alltid är en reell 

lösning, då det är både dyrt och ineffektivt med slumpkontroller hos företagare som 

Skatteverket inte antar begår fusk.129 Om det inte finns rimliga möjligheter att kontrollera att 

                                                         
127 Sevenius, Företagsförvärv, 2012, s 200. 
128 SKV, Pressmeddelande, Förebyggande insatser ska minska svartarbete och skattefusk under 2011, 2011-02-23. 
129 Kellgren & Rosenlöf, Om kampen mot skattefusk – I första hand avseende kontantbranscherna, 2014, s 51. 
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reglerna efterföljs anses det allmänt olämpligt att införa reglerna. Skulle införande av regler 

ske utan kontrollmöjligheter kan det istället komma att påverka förtroende för Skatteverket 

och skattesystemet negativt.130  

 

Vi saknar kunskap om hur stora resurser Skatteverket och lagstiftaren rimligen kan belastas 

med för att integrera appen i skattesystemet. Avgörande för frågan anser vi är om nyttan på 

sikt kommer att överstiga kostnaden, en sådan prognos är dock antagligen svår att göra. Som 

uppmärksammats tidigare i uppsatsen, att det är viktigt att se problematiken med Swish-

betalningar ur ett större perspektiv och inte bara utifrån den enskilda produktens kostnad 

och nytta. Nyttan skulle då inte bara beräknas utifrån Swish-appen utan även från andra 

tänkbara betalningsmetoder som kan utvecklas. Om bestämmelserna gällande krav av 

kassaregister omfattade samtliga betalningar, skulle även betalningsmetoder, som ännu inte 

utvecklats, omfattas av kravet. Därav skulle Skatteverket kunna kontrollera samtliga 

betalningsmetoder och nyttan skulle troligtvis bli högre om de nya bestämmelserna 

omfattade både Swish-betalningar och betalningsmetoder som ännu inte utvecklats.  

 

Sammanfattningsvis vill vi uppmärksamma att eventuella kostnader som kan uppstå vid 

utveckling av funktioner i slutändan kan komma att tillfalla konsumenten i form av höjda 

försäljningspriser från företagare. Vi anser det inte rimligt att belasta konsumenterna med 

kostnaden, eftersom de i sådana fall förmodligen hellre hade valt en annan betalningsmetod. 

Efterfrågan på betalningsmetoden skulle då sjunka, vilket skulle innebära att utvecklingen av 

appen eller införandet av en ny bestämmelse inte skulle tjäna sitt syfte. Eftersom syftet hade 

varit att integrera appen i skattesystemet så att betalningsmetoden skulle kunna vara en 

enkel och smidig att använda samtidigt som betalningarna skulle kunna kontrolleras. 

 

7.3 Medverkan till brott 

7.3.1 Getswish 

Syftet med lanseringen av versionerna Swish för företag och Swish för handel var att skapa en 

betalningsmetod som tillgodosåg det förändrade konsumentbehovet, vilket hänförs till den 

minskade kontanthanteringen i samhället. Betalningsmetoden var tänkt att användas som 

                                                         
130 Prop 2006/07:105 konkurrens på lika villkor i kontantbranschen s 102. 
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ett alternativ till kontant- och kortbetalningar då appen är enkel och smidig att använda. 

Betalningsmetoden brister dock i vissa hänseenden samtidigt som Skatteverket har 

begränsade kontrollmöjligheter av Swish, vilket medför att företagare lättare kan göra 

skatteundandraganden.  

 

I och med att lanseringen av appen medfört en risk, då företagare med hjälp av appen enklare 

kan begå skattebrott, ställer vi oss frågan om det är rimligt att anse att Getswish gör sig 

skyldiga till medverkan till skattebrott, i form av medhjälp eller anstiftan. För att det 

överhuvudtaget ska bli aktuellt med medverkan krävs det att ett självständigt brott begås av 

företagare i form av skatteundandraganden. Därmed är det endast i de fall där företagare, 

med hjälp av appen, gör skatteundandraganden som medverkan till skattebrott kan tänkas 

begås. 

 

Genom att skapa en funktion som gör det möjligt för företagaren att erbjuda sina 

konsumenter ett kvitto, som innehåller den information som bokföringslagen och 

mervärdesskattelagen anger tror vi att risken för skatteundandraganden kommer att 

minska. Eftersom Getswish tar avstånd från att åtgärda bristerna med appen, är det inte helt 

uteslutande att anse att bolaget gör sig skyldiga till medverkan till skattebrott. 

 

Anstiftan till skattebrott borde inte bli aktuellt för Getswish, då bolaget inte uppmanat 

företagare att använda appen som hjälpmedel för att begå skattefusk. Getswish erbjuder 

visserligen företagarna en betalningsmetod som i sin tur gör det enklare för dem att begå 

skattebrott, men det är inte rimligt att detta ska ses som anstiftan till skattebrott.  

  

Medhjälp kan ske genom ett aktivt agerande, men också vid underlåtenhet. Det skulle kunna 

vara möjligt att Getswish gör sig skyldiga till medhjälp, genom sin underlåtenhet att inte 

utveckla appen efter uppdagad problematik. Nästintill obetydliga bidrag till brott kan 

medföra att handlingen ses som medhjälp, därmed är det svårt att utesluta att Getswish kan 

anses vara medhjälpare till ett skattebrott som en företagare begår med hjälp av Swish. 

 

Om Getswish skulle anses göra sig skyldiga till medhjälp till skattebrott, kan det verka som 

en påtryckning utifrån. Påtryckningen skulle kunna medföra att Getswish vidtar åtgärder, 
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antingen genom att utveckla appen i enlighet med lagbestämmelser eller genom att avveckla 

versionerna Swish för företag och Swish för handel. Om bristerna med appen inte avhjälps 

vore det en utväg att förbjuda versionerna Swish för företag och Swish för handel. Vidare 

borde förbudet gälla till dess att Swish kan integreras som betalningsmetod i skattesystemet, 

där kontroller av Swish-betalningar kan genomföras av Skatteverket.  

 

Om Getswish kan anses gör sig skyldiga till medhjälp anser vi att det torde i bolagets intresse 

att utveckla appen. Vi baserar vårt antagande på att Getswish troligen inte vill göra sig 

skyldiga till medhjälp. Vidare tror vi att det skulle gynna Getswish att kunna erbjuda sina 

kunder en betalningsmetod utan påtagliga brister och risken för skatteundandraganden 

skulle förmodligen minska.  

 

Det är troligtvis inte tekniken som begränsar utvecklingen av appen som erfordras utan 

snarare den ovilja som Getswish har uttryckt gentemot en utveckling av appen och dess 

funktioner. Deras ovilja skulle kunna bero på de resurser som en utveckling troligtvis skulle 

medföra. Vilket skulle kunna grunda sig i att bolaget skapade appen i vinstsyfte och därför 

inte vill erlägga de kostnader som en utveckling skulle medföra, vilket behandlades i avsnitt 

7.2.5. Om en påtryckning medför att Getswish blir tvungna att utveckla appen skulle 

kostnaderna kunna drabba både de företagare som använder Swish som betalningsmetod 

samt de konsumenter som väljer att betala via Swish, vilket behandlades i avsnitt 7.2.5 

 

7.3.2 Konsumenter som betalar via Swish 

De konsumenter som väljer att genomföra betalningar via Swish, möjliggör att de företagare 

som vill begå skattebrott kan göra detta. Genom Swish-betalningar kan företagaren enklare 

undanhålla intäkter från bokföringen, till skillnad från kontant- och kortbetalningar som ska 

registreras i kassaregister. Vid kontant- och kortbetalning ska konsumenten enligt 

skatteförfarandelagen erbjudas ett kvitto framställt av kassaregistret, men eftersom Swish-

betalningar inte omfattas av bestämmelserna om kassaregister behöver företagaren inte 

erbjuda konsumenten ett kvitto efter betalningen. Därmed borde avsaknaden av ett kvitto 

inte väcka misstankar hos konsumenten avseende företagares möjlighet att begå skattebrott. 

Till skillnad från kontant- och kortbetalning där konsumenten, enligt skatteförfarandelagen, 

ska erbjudas ett kvitto, torde misstanke om skatteundandragande väckas hos konsumenten 
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om denne inte erbjuds ett kvitto. Ett exempel på när misstanke om skattebrott borde väckas 

är när en snickare mottager en kontantbetalning utan att erbjuda konsumenten ett kvitto. 

 

Eftersom Swish-betalningar inte omfattas av kravet på kvitto är det inte rimligt att ställa 

konsumenten ansvarig för medverkan till skattebrott i de fall konsumenten inte erbjuds ett 

kvitto av företagaren. Vidare finns det andra konsekvenser vid avsaknad av erhållet kvitto, 

såsom problematik kring returnering och ångerrätt. Dessa konsekvenser har ingen direkt 

påverkan för risken att företagare kringgår skatt och kan komma att åtgärdas per automatik 

om appen utvecklas.  

  

Som tidigare nämnt begår inte alla företagare skatteundandraganden, utan appen medför 

enbart en större risk för att företagare kan begå skattefusk. Det kan därmed heller inte anses 

rimligt att ställa konsumenten ansvarig för medverkan till skattebrott, då denne inte vet om 

företagaren bokför betalningarna i enlighet med lag eller inte.  

 

7.4 Samarbete 

7.4.1 Med banker 

Det borde vara genomförbart att skapa ett samarbete mellan Skatteverket och de banker som 

erbjuder Swish. Bankerna har troligtvis både kunskapen samt funktionen att sammanställa 

samtliga transaktioner till och från ett Swish-nummer som är kopplat till ett konto hos dem. 

En sådan sammanställning skulle ge Skatteverket en möjlighet att kontrollera betalningarna 

utan någon större resursbelastning. Till skillnad från en sammanställning som per automatik 

skulle registreras hos Skatteverket, som vi diskuterar i avsnitt 7.2, skulle en sammanställning 

genomförd av bankerna innebära en mindre belastning för Skatteverket. Belastningen skulle 

istället tillfalla bankerna, därmed uppkommer en kostnadsfråga samt om ett samarbete 

skulle bli för resurskrävande för bankerna. Om bankerna ska tillhandahålla 

sammanställningar av samtliga företagare som använder Swish skulle de med största 

sannolikhet kräva ersättning för den ökade belastning som tillfaller dem. Där med 

uppkommer frågan om vem som kommer stå för dessa kostnader. 
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Getswish, som ägs av sex banker, har som nämnts inte visat något intresse att åtgärda de 

brister som appen medför. Därmed känns det rimligt att anta att dessa banker inte skulle 

vara intresserade av att åta sig den extra belastning som ett samarbete med Skatteverket 

skulle medföra. Betalningsmetoden erbjuds dock av andra banker än ägarna, men om inte 

bankerna som äger Getswish vill ingå ett samarbete är det troligt att resterande banker som 

erbjuder Swish inte heller vill ingå ett samarbete.  

 

7.4.2 Med revisorer 

Bestämmelser som undantar mindre företag från krav på revisor infördes på grund av att 

den nytta revision i små företag medförde inte vägde upp för kostnaderna en revisor 

tillförde.131 För att ett eventuellt samarbete mellan Skatteverket och revisorer ska vara 

möjligt samtidigt som ett större krav ska kunna ställas på revisorerna måste undantaget 

slopas. Om undantaget slopas skulle alla företagare omfattas av kravet på revisor, vilket 

skulle betyda att samtliga bolag måste ha minst en revisor. Revisorer skulle då kunna tilldelas 

en del av den belastning som enligt tidigare avsnitt skulle tillfalla Skatteverket eller de banker 

som erbjuder Swish. Enligt NJA 1988 s 383 påvisas att en revisor har intresse av att företaget 

redovisar korrekt eftersom de kan bli skyldig till medhjälp till skattebrott. En revisor har 

skyldighet att uppmärksamma felaktigheter i bokföringen samt skatteundandraganden, görs 

inte detta kan revisorn dömas till medhjälp enligt 23 kap. 4 BrB. I och med det ansvar som 

kan åläggas en revisor har de ett intresse av att företagaren bokför Swish-betalningar i 

enlighet med lagbestämmelser. På så vis kan ett samarbete mellan Skatteverket och revisorer 

vara till fördel för att säkra beskattningsunderlaget. 

 

Ytterligare en fördel med ett samarbete med revisorer är den anmälningsplikt revisorer har 

vid misstanke om brott till företagsledning och i vissa fall även till åklagare, 9 kap. 42 § ABL. 

Anmälningsplikten kan komma att ha stor betydelse då skyldigheten att föra misstanken om 

brottet vidare kan resultera i att ett skattebrott uppdagas och företagaren straffas för sin 

gärning. 

 

                                                         
131 Prop 2009/10:204, En frivillig revision, s 53. 
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I revisionslagen framgår att de som är skyldiga att upprätta en årsredovisning enligt 6 kap. 1 

§ BFL faller in under bestämmelserna om revision, 2 § RL. En problematik att beakta vid ett 

eventuellt samarbete är om mindre företag kommer att bli tvungna att upprätta en 

årsredovisning, eller om en revisor antas kunna utföra sina uppgifter baserat på information 

från företags enklare finansiella rapport i form av årsbokslut eller förenklade årsbokslut. 

Huruvida informationen är tillräcklig för revisorer kan vi inte ta ställning till, men eventuellt 

kan företagaren behöva bifoga fler tilläggsupplysningar eller liknande för att revisorn ska 

kunna kontrollera verksamheten. Om upprättande av årsredovisning skulle krävas av 

mindre företag medför det stora administrativa kostnader för dem. Kostnadsfrågan omfattar 

också anlitandet av revisor, dessa två kostnader tror vi kan vara svåra för småföretag att 

hantera vilket bör beaktas. Eftersom företagen inom kontantbranschen ofta är små och enligt 

dagens bestämmelser inte omfattas av revisionsplikt, innebär en sådan bestämmelse 

sannolikt att det skulle drabba småföretagen hårt. Många av företagen inom 

kontantbranschen har troligtvis inte resurser för att hantera kostnader som en lagförändring 

skulle medföra. Kostnaden skulle kunna leda till att företagen måste höja försäljningspriset 

för att täcka kostnaderna eller kanske till och med tvingas att avveckla verksamheten om 

kostnaderna inte kan täckas. 

 

Undantaget om revisorplikt infördes i svensk lag år 2010. Vi anser att det inte torde vara 

rimligt att ingå ett samarbete i och med de kostnaderna som skulle drabba småföretagarna. 

Eftersom införandet av bestämmelsen år 2010 grundades på att kostnaderna inte vägde upp 

för fördelarna anser vi att en ny förändring av lagen inte torde vara aktuell förrän det framgår 

att fördelarna med en revisor väger upp för kostnaderna. Skulle ett samarbete ingås utan att 

undantaget slopas skulle många företagare med dagens bestämmelser att falla utanför 

revisionsplikten och ett samarbete skulle därav inte utöka Skatteverkets kontrollmöjligheter.  

 

7.4.3 Med teleoperatörer 

För att Swish ska integreras i skattesystemet erfordras en utveckling av Swish för företag och 

Swish för handel, vi har därför valt att beakta olika möjligheter som kan finnas. Vi anser att 

ett samarbete mellan Skatteverket och teleoperatörer såsom Telia vore en intressant aspekt 

att beakta, trots att det, ur ett rättsligt perspektiv, troligen inte är genomförbart i praktiken. 
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Tanken uppkom när vi läste en artikel om att Telia erbjuder sina kunder gratis datatrafik på 

många sociala medier, via både appar och internet.132 

 

För att det ska vara möjligt för Telia att erbjuda sina kunder gratis datatrafik på specifika 

hemsidor och appar krävs det att operatören kan särskilja vilken datatrafik som hänförs till 

de sociala medier som Telias erbjudande avser. Erbjudandet anser vi indikerar att 

teleoperatörer måste besitta information kring sina kunders användning av appar och 

internet. Informationen som framgår vid Swish-betalningar är förmodligen krypterad men 

om det vore möjligt att urskilja information tror vi att ett samarbete mellan Skatteverket och 

teleoperatörerna rent teoretiskt borde vara möjligt. Eftersom teleoperatörer besitter 

information angående kunders användning av appar, borde operatörerna kunna göra en 

sammanställning av samtliga Swish-betalningar som sker till företags konton. Operatörerna 

kommer endast kunna göra sammanställning av de konton som är knutna till företag som är 

kunder till operatören.  

  

Denna tanke baseras på en liknande sammanställning som benämns i avsnitt 7.2.2, men 

sammanställningen vid ett sådant här samarbete skulle skapas av teleoperatörerna istället 

för genom appen. En nackdel med att låta teleoperatörer skapa en sammanställning är den 

extra arbetsbörda som kommer belasta dem. Teleoperatörerna kommer troligtvis vilja ha 

ersättning för sin arbetsbörda samt de kostnader som kommer uppstå i samband med de 

åtgärder som måste vidtas för att kunna skapa en sammanställning. Om operatörerna skulle 

stå för kostnaden skulle det med största sannolikhet drabba alla teleoperatörernas kunder 

och inte bara de företagare som använder Swish. Kunderna skulle belastas med kostnaden i 

form av ökade försäljnings- och abonnemangs-kostnader, därav anser vi att det inte är rimligt 

att belasta teleoperatörer med denna arbetsbörda. 

  

Enligt artikeln har Telia blivit anmäld för att de brutit mot nätneutraliteten. Vi kommer inte 

att beröra huruvida Telia, genom erbjudandet, brutit mot regler gällande nätneutraliteten 

utan stannar vid det faktum att teleoperatörer besitter information kring kundens 

användning av appar och hemsidor. Däremot måste det beaktas huruvida teleoperatörerna 

bryter mot andra regler, för att kunna avgöra om ett samarbete med Skatteverket är 

                                                         
132 Ryberg, Jonas, Telias nya fria Facebooksurf anmäls till PTS, Ny Teknik, 2016-04-19 (2016-05-05)  
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genomförbart från ett rättsligt perspektiv. Juridiska frågor som uppkommer är exempelvis 

huruvida företags integritet inskränks genom att teleoperatörer sammanställer information 

eller om uppgifterna omfattas av reglerna i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.  

 

Ytterligare problematik som eventuellt skulle kunna liknas vid rättsfallet, KamR mål nr 

8949–07. I fallet bestred bredbandsbolaget Bahnhof utlämnande av kunduppgifter till 

Skatteverket för att de vill skydda sina kunder.133 Kammarrätten fann att Bahnhof var 

tvungna att lämna kunduppgifter till Skatteverket då det skyddsintresse som fanns för 

uppgifterna inte var större än uppgifternas betydelse för Skatteverkets kontroll. Med 

bakgrund till detta domskäl ställer vi oss frågan om inhämtande av uppgifterna från appen 

för att göra en sammanställning kommer vara av större betydelse för Skatteverkets kontroll 

än skyddsintresset.  

 

Om teleoperatörer ska inhämta information kan företagarnas integritet och skydd 

inskränkas, vilket skulle kunna leda till en försämrad relation mellan teleoperatörerna och 

de företagare som använder appen. Vilket i sin tur skulle komma att vara en nackdel för det 

svenska näringslivet då en del av det lojala sambandet mellan företaget och kunden kan 

komma att inskränkas.  

 

Trots att ett samarbete mellan Skatteverket och teleoperatörer är intressant att beakta av 

tekniska skäl, anser vi att det inte är rimligt att belasta teleoperatörer med den arbetsbörda 

som ett samarbete skulle medföra samt uppstår en del rättslig problematik som måste 

beaktas. Därtill kan det finnas företagare som använder Swish som har utländska 

teleoperatörer, vilka då inte skulle omfattas av eventuella lagförändringar som möjliggör 

denna tanke. Samarbetet är på grund av nämnd problematik förmodligen inte genomförbart 

i praktiken i dagsläget, utan är mer en teoretisk tanke som vi anser är intressant att belysa i 

vår analys.  

 

                                                         
133 Stensson, Vi sparar inte IP-nummer, SvD Näringsliv, 2009-04-15 ( 2016-05-25).  

http://h/
http://h/
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7.5 Swish-meddelande 

En åtgärd som vi anser avhjälper somliga brister men som skulle innebära ett större 

ansvarstagande för de konsumenter som väljer att använda appen vid betalningar, är att 

konsumenten skriver ett Swish-meddelande vid betalningen. När konsumenten betalar via 

Swish har denne möjlighet att skriva ett meddelande till mottagaren som framgår på 

mottagarens konto. Skulle konsumenten ansvara för att ange varuslag samt antal varor eller 

tjänster i meddelandet skulle informationen framgå på företagarens kontoutdrag. Om denna 

information skulle framgå skulle det bli enklare för Skatteverket att kontrollera att 

bokföringen har skett i enlighet med betalningarna från konsumenter. 

  

Denna åtgärd kan även gynna de företagare som använder Swish, då det genom meddelandet 

indirekt kommer framgå vilka förbrukningsvaror och kostnader företaget har haft i samband 

med försäljningen. Utgår vi från samma exempel som ovan i avsnitt 7.2.2.3 kan företagaren 

lättare visa vilka utgifter som är hänförliga till vilken försäljning. Om konsumenten enbart 

anger beloppet skulle betalningen likaväl kunnat avse tre klippningar istället för en 

hårfärgning, Eftersom det är företagaren som måste bevisa att denne haft avdragsgilla 

kostnader är denna åtgärd till fördel för företagaren. 

 

En annan viktig aspekt att beakta vid införandet av ett Swish-meddelande från konsumenter 

är att det kommer vara svårt att kontrollera huruvida de uppgifter som konsumenter anger i 

meddelandet är korrekta eller inte. Vidare är det också svårt att avgöra vilken del av beloppet 

som hänför sig till vilken vara.  

  

Trots att ett Swish-meddelande från konsumenter skulle kunna åtgärda somliga brister, 

anser vi att meddelandet inte är förenlig med konsumenters och företagares anledning till 

att bruka appen, vilket är att betalningarna ska vara enkla och smidiga att genomföra. I och 

med att appen blir krångligare för konsumenter att bruka då de måste ange varuslag samt 

antal i meddelandet till företagaren kan det leda till att konsumenter väljer att använda en 

betalningsmetod som inte vållar dem något särskilt ansvar eller besvär.  

 

Vidare kan problematiken gällande uppgifternas korrekthet vara så pass stor att det kan 

behöva införas ett kontrollverktyg för att kontrollera uppgifterna som lämnas i meddelandet, 
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trots att själva användningen av Swish-meddelande inte kräver någon reglering. Om ett 

kontrollverktyg bör införas anser vi att det borde omfatta appen och inte involvera 

konsumenterna.  
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Avslutning 

I uppsatsen har vi belyst problematik som Swish-appen medför ur ett skatterättsligt 

perspektiv med Skatteverkets kontrollverktyg som utgångspunkt. Vi har analyserat 

alternativ som kan anpassa appen efter dagens lagbestämmelser eller hur lagstiftningen kan 

omfatta betalningsmetoden. 

  

Eftersom Skatteverket begränsas i sin användning av kontrollverktyg vid betalningsmetoden 

Swish, då den inte omfattas av bestämmelserna om krav på kassaregister, kan 

skatteundandraganden enklare företas vid användningen av appen. Vi anser att det finns 

åtgärder som bör vidtas för att appen ska integreras i skattesystemet och sådana åtgärder 

kan komma att medföra kostnader för aktörerna inom kontantbranschen. Vilken åtgärd som 

bör vidtas är svårt att bedöma, då vi inte har tillräckligt med kunskap för att ta ställning till 

kostnadsfrågorna.  

 

Företagare som använder appen har redan kostnader för betalningsmetoden i form av 

anslutningsavgift, månads- eller årsavgift samt transaktionskostnad. Ytterligare en kostnad 

skulle kunna medföra att företagare istället väljer att använda en billigare betalningsmetod 

såsom kontant- eller kortbetalning. Sedan Europaparlamentet och rådets förordning 

gällande kortbetalningar har kostnaderna för kortbetalningar minskat, därmed är Swish-

betalningar redan mer kostsamma i förhållande till andra betalningsmetoder. 

 

För att appen ska fortsätta vara enkel och smidig och samtidigt ge Skatteverket möjlighet att 

nyttja sina kontrollverktyg måste alla tänkbara åtgärder beaktas, dock är vissa av våra 

berörda möjligheter troligtvis inte genomförbara ur ett rättsligt perspektiv i dagsläget. Vi 

tror däremot att det med hjälp av dagens teknik går att skapa en applikation som 

tillfredsställer både Skatteverket, företagare och konsumenter.  
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