
WXZ 095WXZO95 i

10-96
155802

AB

Licens
avgift

principskissen-

FRÅNDELBETÄNKANDE 155802
BRANSCHSANERINGSUTREDNINGEN

A B



.



VE

.TUmin k:

w 1572:.-v,utredningaroffentligaStatens
1996:172

Justitiedepartementet

Licensavgift
principskissen-

BranschsaneringsutredningenDelbetänkande av
1996Stockholm



SOU och Dsremissutsändningarkundtjänst. Förfrån FritzesSOU och Ds kan köpas svararav
förvaltningskontor.RegeringskanslietsOffentliga Publikationer, pá uppdragFritzes, av

Fritzes kundtjänstBeställningsadress:
106 47 Stockholm

08-690 91 91Orderfax:
08-690 91 90Ordertel:

Statsrådsberedningen, 1993.remiss. Hur och Varför.Svara
remiss.för den skallunderlättar arbetetEn liten broschyr som svarasom-

beställas hos:Broschyren kan
Regeringskansliets förvaltningskontor
Distributionscentralen
103 33 Stockholm

08-405 10 10Fax:
08-405 10 25Telefon:

91-38-20435-5ISBN
O375-25OXISSN1996Graphic Systems GöteborgAB,



SOU 1996: 172

Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

november tillkalla särskildRegeringen beslutade den 16 1995 att en
frågor branschsanering och andrautredare för utreda vissaatt om

beslut denåtgärder ekonomisk brottslighet Ju 1995:11. Genommot
förordnades landshövdingen i Stockholms län Ulf22 november 1995

Adelsohn till särskild utredare.
har deltagit från och med den februari 1996 BjörnSom 1experter

ämnessakkunnig Justitiedepartementet, departements-Blomqvist, på
departementssekreterarenrådet Staffan Sandström och Yngve

Närings- och Handelsdepartementet, departementssekretera-Engström,
Thorsell, Inrikesdepartementet, fil. kand. Sayed Aly,Eva Väg-ren

Ander för Svenska Arbetsgivarföreningen,verket, direktör Peter stats-
speciellaDahlqvist, Statsåklagarrnyndigheten föråklagaren Anna-Lena

Revisorsamfundet, bitr. läns-mål, revisor Klas-Erik Hjorth, Svenska
Kronofogdemyndigheten i Malmö-kronodirektör Holmström,Susanne

ihus polisöverintendenten Leif Jennekvist, Polismyndighetenlän,
Riksorganisa-län, direktör Johansson,Stockholms Hans Företagarnas

Stockholmslänsskattechefen Lindberg, Skattemyndigheten ition, Bert
Handelshögskolan ilän, professor InternationellaDan Magnusson,

Fastighetsanställdas för-Jönköping, ordförande Barbro Palmerlund,
bund, förbundsjuristen Reuterfors-Mattsson, Svenska Kommun-Irene

februari ombudsmannen Thomasförbundet, fr.o.m. den 20 1996
fr.o.m. den juni avdelnings-Fredén, Landsorganisationen 25 1996samt

Riksskatteverket. har fr.o.m.direktör Högberg, Yngve EngströmPeter
dagden september entledigats och fr.o.m.19965 expert sammasom

Herberthar förordnats departementssekreterarenexpertsom
Silbermann, Närings- och Handelsdepartementet. DahlqvistAnna-Lena
har entledigats fr.o.m. den och fr.o.m.november 199615expertsom

dag har tf. statsåklagaren Gunnel Skeppholm, Statsåklagannyn-samma
digheten för speciella mål, förordnats expert.som

anställts denSom sekreterare har hovrättsassessom SöderholmInger
Korselldecember och kammarrättsassessom Emanuelsson5 1995 Lars

den januari9 1996.
Branschsaneringsutredningen.Utredningen har antagit namnet
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Licensavgiftdelbetänkandetöverlämnar härmedUtredningen en-
principskiss.

decemberden 1996Stockholm 4

Ulf Adelsohn

Korsell/Lars Emanuelsson

SöderholmInger
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Sammanfattning

schablonbeskattning imodeller förolikadelbetänkandet diskuterasI
brottslighet. Utred-för ekonomisksärskiltbranscher är utsattasom

licensavgiftsmodellenlicensavgiftmodell med ärningen attanser en
inriktad taxi-här påLicensavgiftsmodellenmetoden.den bästa är

beskattning skall kunnaformdennaavsiktenbranschen, är att avmen
branscher.andrainföras iäven

huvudsyftesyften.flera EttLicensavgiftsmodellen har är att upp-
företag,för seriösatillskattemoralen.rätthålla Ett är att,annat gagn

oseriösaikonkurrens bestårillojaladenminska effekterna attsomav
avgifter. Genombetala skatter ochredovisa ochbliföretag låter attatt

skatteinkomstema. Ombetala ökarföretagenoseriösatvinga de att
medproblemharfler branscherinförs ilicensavgiftsmodellen som

få sänkt skatt.hederligasikt de redanskatteundandragande kan på
beskatt-säkerställahuvuddärförsyfteYtterligare över tagetär attett

branscher.i aktuellaoch uppbördenningen
omfattandebakgrund detlicensavgift skallFörslaget mot avsesom

kontanttransaktioner.med andelbranscherskatteundandragandet i stor
kommafördet kraftfullabedömning fordrasEnligt utredningens tag att

vidalternativverkningsfullaendaproblemen.till med Deträtta som
kontroll ochomfattandetill budslicensavgiftsmodellen stårsidan ärav

förkostnadernakontrollsystemmedNackdelarnareglering. är attett
företagaren pådag seriösedrabbar den isådantdriften systemettav

och,effektivtDärtillden oseriöse. etttarsätt som ensomsamma
kanändå aldrigomfattande kontrollsystemkonsekvens detta, somav -
detfinnsi anspråk. Dessutomoffentligabli vattentätt stora resurser-

kontroll. Taxi-utökadräcker förför hur långtgräns enresursernaen
ekonomisk brotts-medproblembransch harbranschen är storasomen

lighet.
förlicensavgift utarbetaslagförslagföreslårUtredningen att ett om

följande riktlinjer.enligttaxibranschen

betalningställs lägsta krav påtaxirörelseför drivavillkorE Som ettatt
uttrycks detverksamheten.avgifter i Kravetskatter och sättet attav

ochskatteroch betalaskall redovisamånatligenden skattskyldige
för varje taxibillicensavgiftlägstavgifter motsvarar somensom
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används i taxitrafik. skatterna avgifternaUppgår och till detta belopp
eller högre belopp licensavgiften betald. Uppgår inte deett anses
redovisade och betalda skatterna och avgifterna till licensavgiftens
storlek måste faktisk licensavgift betalas in deså sammanlagdaatten
betalningarna når till det månatliga kravet inbetalningar licens-påupp
avgiften. faktiskt inbetalda licensavgiftenDen då avgiftär en som
måste betalas för få driva verksamheten.att

Licensavgiften efter det fordon taxiföretagEl bestäms antal harettsom
i trafik fordonen används.och hur

Nivån licensavgiften skallEl på beräknas med sådana marginaler att
den seriöse företagaren inte skall behöva betala licensavgift.någon

E bevis skatter och avgifterSom på har betalats får taxiföretagetatt
månatligen licensmärke fästas fordonet.skall påett som

Betalas inte licensavgiften återkallas trafiktillståndet.

Varje skatter avgiftermånad skall och redovisas och betalas. Vid
tillfälle avräkningskall ske licensavgiften. Avräkningmotsamma en

sker efterskott.varje månad i månatliga skatte- och avgiftsinbetal-De
ningarna varierar under kan leda till faktiskåret. Detta licens-att en
avgift betalas vissa månader inbetalningenmåste den årligatrots att av
skatter och avgifter kommer överstiga licensavgiften för året. Enatt
slutlig avräkning skall dock ske i samband med den årliga taxeringen.

totala skatte- och avgiftsuttaget förDet året måste lägst motsvara
licensavgiften. Innebär taxeringen och avgifternaskatterna under-att
stiger licensavgiften alltså för faktiskden skattskyldige äventaxeras en
licensavgift för den sammanlagda beskattningen skall nå tillatt upp
licensavgiftens storlek.

Avräkning licensavgiften får för bl.a inkomstskatt,ske inne-mot
hållen preliminärskatt för anställda, socialavgifter och mervärdesskatt.
Avräkningsförfarandet bör kunna ske i det föreslagna medsystemet
skattekonto och skattedeklaration se SOU 1996:100.

Licensavgiftsmodellen innebär inte förändringnågon det konven-av
tionella skattesystemet, bokföringsskyldigheten eller deklarationsför-
farandet. Skatter och avgifter skall redovisas och betalas i vanlig
ordning. Skillnaden skatterna och avgifterna jämförs medär att en
schablon licensavgiften och de tillmåste uppgå beloppatt ett som- -
lägst licensavgiftens storlek. Härigenom kommer licens-motsvarar
avgiften det konventionella skattesystemet. Licensavgiftenstöttaatt är
därför minimibeskattning påverkar beskattningen nedåten som men
inte uppåt.
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Taxifordon delas in i kategorier beroende på hur de används. Entre
kategori fordon får användas fler förare röttutgörs änav som av en
märke. består fordon fårEn användas endastannan av som av en
förare blått märke. Till den tredje kategorin hör fordon användssom

enbart förare och där taxirörelsen bedrivs halvtid blå-vittav en
märke. fordon skall hamna i den klassen fordras dispens.För att ett

varje kategori skall licensavgiftFör bestämmas.en



.
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Inledningl

Utredningsuppdraget1.1

april beslutade regeringenI 1995 strategi för samhällets samladeom en
åtgärder den ekonomiska brottsligheten skr. 1994/952217, bet.mot
1994/95:JuU25, rskr. 1994/95:412. Avsikten med strategin är att
påtagligt minska den ekonomiska brottsligheten olika insatsergenom

innebär kraftig förstärkning samhällets samlade insatser motsom en av
sådan kriminalitet. Som led i denna strategi beslutade regeringenett
den november tillkalla särskild utredare för utreda16 1995 att atten
branschsanering ekonomiskoch andra åtgärder brottslighet.mot

framgår direktiven bilagaSom se utredarens uppdrag bl.a.ärav
identifiera branscher och föreslå metoder föratt utsatta att sanera

dessa.
Utredningen kommer under våren i huvudbetänkande1997 att ett

redovisa vilka branscher har särskilda problem och olika metodersom
för minska den ekonomiska brottsligheten i dessa branscher. Redanatt

kan bl.a. bygg-, städ- och restaurangbranschen kommersägas att attnu
finnas med.

Utredningen har i arbetet inhämtat synpunkter och idéer från orga-
nisationer, myndigheter och enskilda har kunskappersoner som om
och erfarenhet de olika branscher utredningen har tittat närmareav som
på. den del arbetet redovisas i detta delbetänkande haftI har viav som
diskussioner med företrädare för bl.a. Svenska Taxiförbundet, TaxiFria
Riksförbund, Svenska Transportarbetareförbundet, Riksskatteverket,
Vägverket, Länsstyrelserna i Stockholms och Malmöhus län, Skatte-
myndighetema i Stockholms och Malmöhus län och Sveriges Industri-
förbund.

detta delbetänkandeI redovisas principskiss licensavgift.en om
Vidare föreslås med licensavgift utarbetas och införs iatt ett system
taxibranschen. Skälet till utredningen valt redovisa prin-att att nu en
cipskiss licensavgift denna metod kan förväntas effektivär attom vara

i andra branscher. därför lämpligt redan föraDetäven är att nu en
diskussion licensavgiften.om

huvudbetänkandet kommer främst andra licensavgiftI metoder än
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kontroll påfå bättreskallhurgällerredovisas. Det t.ex.att vemman
egensanering,anställda,och vilkaföretag ärdriver ett somsom

skatteavdraguppgiftsskyldighet ochanvänds,teknikbättrekrav på att
Även gäller taxi-detunderentreprenörer näranvändandevid m.m.av

införasbörmed förslagutredningenbranschen återkommer oav-som
förslag olikadessagällerlicensavgift. sättFrämst attfrågansett om

taxibranschen.tillsynmyndigheternaseffektivisera av

ochbrottslighetenekonomiska1.2 Den

skatteundandragandet
ochskatte-deltillbrottsligheten bestårekonomiska storDen av-av

ochnäringsverksamheteninte iredovisasIntäktergiftsundandraganden.
inte.och betalasredovisasMervärdesskattbeskattning.därmedundgår

förbetalas inteArbetsgivaravgifterbetalning.utförsArbeten svartmot
ochinkomstersådanaförlöntagareheller deklarerarlöner. Intesvarta

inkomstskatt.de intedärmed betalar
välfärds-finansierarbörs,vårFöljden är att somgemensamma

det sigVarje årbetydande inkomster. rörmistegår omsystemet, om
ihävda sigfår svårtnäringsidkareSeriösamångmiljardbelopp. att

eller harslåsEffektiva företagföretagare.illojalamed utkonkurrensen
ineffektiva företagexpandera medanoch stannarhålla sig kvarsvårt att

effektivitetekonominsHelakanskeochmarknadenkvar på växer.
produktivitetsutvecklingden ärsker inteHärigenomförsämras. som en

välfardssamhälle.fortsattförförutsättning ett
arbetensig påberikaroch arbetstagareföretagare svartaOseriösa

folk-förmånersocialai livetellersamtidigtoch utnyttjar somsenare
bidragit tillhaefter förmågasjukvård syste-och fripension utan att

medskatteundandragandetkombinerasVidareuppbyggnad.mens
A-kassa,samtidigtutförsarbetenbidragsfusk svartaatt somgenom
illojalitetdubblaförtidspension betalas Dennaellersjukpenning ut.

förut-ansvarstagandemoral och det ärsamhälleligaeroderar den som
obetydlig deldär intesamhällesättningen för ett resursernaaven

förmåner.socialaochtransfereringaranvänds till
spänningar iocksåskaparskatteundandragandetomfattandeDet

leverskatter ochhögabetalarbefolkningendelarsamhället. Stora av
sigandramedanförhållanden rättenförhållandevis knappa attunder tar

skamyckethursjälva bestämmautsträckningmindrei ellerstörre som
avgifter.ochbetalas i skatter

brottslighetenekonomiskadenSammanfattningsvis orsakar stora
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skador på hela samhället. Skadorna kan emellertid inte enbart imätas
Förtroendet minskar på alla nivåer. Rättssamhället och väl-pengar.

fardssystemet i fråga inte respekten för lagar och regler kansätts om
upprätthållas.

Schablonbeskattning1

Skatteundandragandet i vissa branscher så omfattande det frånär att
samhällets sida krävs ingripande metoder för komma till medrättaatt
problemen. Belysande de uppgifter redovisas i avsnitt 5.6är som om
taxibranschen, finns flerdet branscher med likartade strukturellamen
problem.

vårt arbete har vi funnit det inteI tillräckligt tillgåäratt att an-
ekonomiskaden brottsligheten enbart det traditionellapåmotgrepp

dvs. utvidgad kontroll ökad myndighetssamverkan,sättet, genom
straffskärpningar ekonomiskaDen brottsligheten utbredd ochärosv.
omfattar hela skalan, från svartjobbande hantverkare till yrkeskrimi-
nella penningtvättare. Brottsligheten mycket svårkontrollerad. Dessaär
svårigheter innebär kraftigt utvidgad kontroll knappastäven äratt en
effektiv.

förEtt samhället flytta fram positionerna det gällersätt näratt att
motverka skatteundandragandet i vissa branscher införa någonär att
form schablonbeskattning. beskattningen helt ellerHär attav avses
delvis bestäms efter schabloner i förstället grundas nettoinkom-påatt

Fördelen med schablonbeskattning beskattningen inte längresten. är att
kommer lika beroende de inkomster den skattskyldigeatt vara av som
redovisar. fördelEn kan uppbörden skatten liggerattannan vara av

intjänandet. Enligt utredningens bedömning finns det starka skälnära
schablonbeskattning vissa branscheri i syfte motverkaövervägaatt att

den ekonomiska brottsligheten. Utredningen har därför valt i dettaatt
delbetänkande redovisa principskiss schablonbeskattning medöveren
ekobrottsprofil.

kortaDen tid står till utredningens förfogande har inte medgettsom
färdigt förslag till schablonbeskattning kunnat fram. Ettatt ett tas

sådant kan också konstrueras olika beroende på be-system sätt
skattningens omfattning och inriktning. I stället prin-presenteras en
cipskiss till schablonbeskattning med ekobrottsprofil. viktigtEtten
syfte med principskissen inleda diskussion bristerna i vårtär att en om
skattesystem och föra fram schablonbeskattningen möjlighetatt som en

minska skatteundandragandet.att
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schablonbeskattningförmodellerTvå1.4

licensav-schablonbeskattningförmodellertvåbetänkandet redovisasI
dessaunderstrykasbör redanintäktsmodellen. Det attgiften och nu
skallNäringsidkarenskattesystemet.konventionellainte detersätter

Schablonbeskattningenvanlig ordning.deklarera iochföra räkenskaper
konventionella skattesystemet.detminimibeskattning stöttarär somen

land. Därförvårtrelativt ischablonbeskattning ärFrågan är nyom
vidd.hela dess Avidiskuterasschablonbeskattningenviktigtdet att

andradiskussionavsnittinledningsvis i 9skäl försbl.a. detta omen
refereradetidigareefterbl.a.schablonbeskattning, ut-modeller för

Schablonbeskattningdiskuterarutredningenförebilder. Närländska som
beskattningendvs.beskattningen,konventionella närdenhelt ersätter
beteckningenanvändse.d.butiksytaeftersker enbart parametrar som

Schablonbeskattning.renodlad
särskiltbranschertillämpas ibör är utsattaSchablonbeskattning som

idiskussionbetänkandet inledsbrottslighet. Iför ekonomisk omen
medtillämpasbedöms kunnaSchablonbeskattningvilka branscher

önskvärd effekt.
schablonbe-modeller förbådaprincipskissenskonkretiseraFör att

taxinäringen. Ut-bransch,frånutgåttutredningenharskattning en
och införsutarbetaslicensavgiftmedföreslårredningen systernatt ett

aktualiseraslicensavgift skallsyftettaxibranschen. Somi nämnts är att
lämplig.beskattningsådandärbranscher ärandraiäven utsatta en

schablonbeskattning:förmodellerTvå

Licensavgift
licensavgift.fastställdi förvägbetalaskattskyldige måsteDen en

tillstånd,medbranschermånad.varje För t.ex.betalasLicensavgift
förut-licensavgiftenbetalningtrafiktillstånd,taxibranschens är enav

trafiktillståndet.behållafåförsättning att
avgifter denochde skatterfår avräknaslicensavgiftenFrån som

licensavgifteninnebärmånad.varje Detbetalaskattskyldige ska att
därskattskyldigaförskattebelastningökadinte medför någon summan

skattpreliminärinnehållenarbetsgivaravgifter,preliminär F-skatt,av
utgåendeöverskjutandeexpansionsmedelsskatt ochanställda,för moms

ochskatternadäremotlicensavgiften. Omöverstigerellerlikaär stor
ochtotala skatte-denlicensavgiften blirunderstigeravgifterna av-

skattebe-ökadinnebär dåochlicensavgiftenmedgiftsnivån lika en
licensavgiftenavgifternaochbetalda skatternadeUnderstigerlastning.

licensavgift.faktiskbetalasskillnadenmåste som en
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inteSom redan framgått med licensavgift det kon-ersätter systemet
ventionella den skattskyldige skall redovisa ochskattesystemet utan
betala avgifter i vanlig ordning.skatter och

beräkningenNär det gäller licensavgiftens storlek sker dennaav
efter rimligtbedömning skatte- och avgiftsutfall för företag ietten av
branschen. bör ske med utgångspunkt från jämförande faktorerDetta

manipulera. taxinäringen bör licensavgiften beräk-svåra Förär attsom
efter fordon omfattas taxitillståndet.det antalnas som av

skatter och avgifter betalda för viss månadFör visa äratt att en
skall fästas insidan taxibilens vindruta. märketmärke på Avett av
skall månad, fordonets registreringsnummer länsbok-framgå ochår,

föreslåsLicensavgiften delas in i nivåer eller kategorier. Enstav. tre
för förare förfordon framförs enbart blått märke ochsom av en en
fordon begränsningar märke. kategorinanvänds rött Förutansom
fordon enbart förare föreslås dispensmöjlighetframförs av en ensom
för halvtidförare utanför storstadsområdena driver taxirörelsen påsom
blått/vitt för enforarfordon innehållamärke. Licensmärket skall

förarlegitimationen.pånumret
Licensavgiften tillståndlämplig för verksamheter kräverär som

eftersom förutsättning för licensavgiftentillståndet kan atten vara
betalas. skattskyldige har därför starkt incitament redovisaDen ett att

löneutbetalningar tillinkomster och skatter och avgifter uppgårså att
licensavgiften. införsåtminstone hindrar motsvarandeInget att system

i kritiska branscher. tillståndandra kan gälla både branscher medDet
och sådana inte tillståndhar tillstånd. branscher kanI utansom av-
giften för ikallas näringsavgift. Licensavgiften särskilt intressantär
kontantbranscherna eftersom dessa svårkontrollerade.är

Licensavgiftsmodellen harförhållandevis enkel metod. Denär en
också tydligtpedagogiska förtjänster licensavgiftenatt ettgenom

vad den lägsta beskattningen för verksamheten.sätt äranger
Licensavgiften kravockså förutsebar och kan betraktasär ettsom

lägsta näringsverksamhet.skattekostnad för få driva vissatten en
Licensavgiftssystemet nämndhar ventiler. första redannågra Den är

och gäller de olika fordonen och därmed licens-kategorierna på
avgiftens storlek. också för eller flera kalen-Den skattskyldige kan en
dermånader låta fordon länsstyrelsen.avanmäla eller flera hos Närett
fordon i trafik sker påanmälan.åter tas

Licensavgiften införas Lagstiftningsmässigtkan i andra branscher.
kan licensavgiftssystemet innehållerinföras särskild laggenom en som
dels generella regler för licensavgiften, dels branschspecifika bestäm-
melser bl.a. och licensavgiftens storlek.parametrarom

Utredningen förordar licensavgiftsmodellen den lämpligastesom
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sådanmodell förschablonbeskattning och föreslårformen att enav
utarbetas.beskattning

höjsSchablonbeskattning där inkomsten

schablon-inkomsten höjsinnebär i detta fallSchablonbeskattningen att
beräknade kravstatistisktuppfyller vissaverksamheten intemässigt om

profil i förhållande tillavvikandeverksamheten harintäkter. Om en
de deklareradeinnebäralltså inkomsten.branschen i övrigt höjs Det att
intäkter.krav påschablonbeskattningensintäkterna jämförs med

faktorer vidjämförandefrån olikaSchablonbeskattningen utgår
jämförandelämpligtaxinäringenintäkterna. Förberäkningen är enav

fordon skalltrafiktillstândet Ettantal fordonfaktor det ge-avser.som
intäkt.viss lägstanerera en

angivnaöverstiger deintäkterredovisarnäringsidkareFör somsom
schablonbeskattning.inteintäkt sker någonkraven på lägsta

understigerintäkterskattskyldigrättssäkerhetsskäl skallAv varsen
schablonbeskattning. Förut-möjlighet undgåhaden angivna nivån att

intäkternavisa varförskattskyldige kandock den ärsättningen är att
schablonen.enligtlägre vad krävsän som

särskilda be-schablonbeskattningen börtillkomplementSom ett
preliminärfå jämkningdetinföras svårarestämmelser gör att avsom

hindraSyftetschablonbeskattas.verksamheter kan ärskatt för attsom
kringgås.praktikenminiminivåer ischablonbeskattningens krav påatt

uppbördssystemettrögheten iskattskyldige utnyttjafall kan denI annat
någrabetalanäringsverksamhetdrivakortsiktigt utan attattgenom

skatter och avgifter.
eller de branschergälla för denSchablonbeskattning skall som

lagstiftningens tillämpning påinnebäri särskild lag. Det attanges en
bestämmelsernakaraktärtillfälligbransch skallviss attmenvara aven

ocksåkanbranscher. Lagstiftningentill andrakan utvidgas sägas vara
enbartskall tillämpasschablonbeskattningtillfällig i den meningen att

det gäller skatteun-särskiltbranscher där problemenpå närär stora
dandraganden.

nackdelar ochradmetod hardennaUtredningen attatt enanser
komplice-inkomsthöjningschablonbeskattning avsevärtär mergenom

licensavgift.införarad änatt
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2 ekonomiska brottslighetenDen

Vad ekonomisk brottslighet2.1 är

kraftigt minskarUtredningsuppdraget syftar till hitta lösningaratt som
den branschsanering.ekonomiska brottsligheten i branscherutsatta

betydelse med brottslighet.Av därför vad ekonomiskär menassom
Vad exakt med ekonomisk brottslighet emellertid inteärsom avses

entydigt. brottslighet sociologiskt begrepp be-Ekonomisk är ett som
skriver viss beteenden eller handlingsmässiga fenomen. Mantypen av
kan det samlingsbeteckning på olika brotts-säga äratt typeren av
lighet.

definitioner ekonomisk brottslighetfinns flertal på begreppetDet ett
för ekonomisk brotts-enligt de flesta dessa det utmärkandeärmen av

lighet näringsverksamhet för brottsligheten.den utnyttjaratt en
ekonomisk brottslighet bet.I justitieutskottets betänkande om

brottslighet enligt följande.1980/81:JuU21 beskrivs ekonomisk Den
har ekonomisk vinning direkt motiv,som-
har kontinuerlig karaktär och bedrivs systematiskt,en-
förövas näringsverksamhet inte i siginom för ärsomramen en-

kriminaliserad grunden för de kriminella gämingama,utgörmen som
kvalificerad i den meningen de enskilda brottenär är storatt av-

omfattning, samhälleliga värden eller drabbarrör stora grupper av
enskilda.

1980-taletEkobrottskommissionen, verksam till mittensom var av
och lämnade antal förslag, bl.a. fasta på brottslighetenett stort tog att

kravsåg ekonomiska värden i storleksordningen lägst halv miljonen
Ekonomisk brottslighet i Sverige, RiksdagensSOU 1984:15, 27.s.
revisorer använde vidare definition och menade den ekonomiskaatten

systematiskabrottsligheten utnyttjar företagsformen, huroavsett stora,
och kontinuerliga brotten ekonomiska brottsligheten ochDenär
rättssamhället, 1993/94.6,Rapport 11.s.

tyske forskaren Tiedemann har relativt vid definitionDen aven
ekonomisk brottslighet. Enligt Tiedemann ekonomisk brottslighetär
sådan brottslighet hotar eller det ekonomiska livet påstör ettsom
sådant det bara inte enstaka individers intressen berörs.sätt äratt som
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kommerbegreppetTiedemannskonsekvens attsynsätt ärEn attav
näringsverksamhet,siginte grundarbrottmängdomfatta somen

ha karaktä-och ofta kanprivatpersonerbegåttslagöverträdelser avsom
handlingar.enstakaren av

brottslighetekonomiskmedpå vadEtt sättannat att som menasse
hörbrottslighetenekonomiskaTill denbrottstypema.studeraär att
och1971:69skattebrottslagenenligtbrottolika formerförstås av

brottsbalken.kap.enligtbokföringsbrott, 11inklusiveborgenärsbrott,
ocksåbrottsbalkenkap.bedrägeribrott enligt 9också olikaHit hör men

vilkenberoende påbrottsbalken kankap. l §förskingring enligt 10
Även och andramiljöbrottianvänds ingådefinition gruppen.som

och kon-ekonomiskainnebär fördelarregleröverträdelser ursomav
brottsligheten.ekonomiskadel denaspekterkurrensmässiga är aven

och denBranschsaneringsutredningen2.2

brottslighetenekonomiska

brottslighet iekonomiskmetoderhittauppgiftUtredningens är motatt
utred-medförför detta.särskilt Dettade branscher attär utsattasom

ibegåsbrottslighetekonomisktillbegränsatningens arbete är som
begåsbrottinteinnebär detnäringsverksamhet. Däremot att som av

arbete.utanför vårtfallerautomatisktföretagetanställdaenskilda mot
sigutmärkthar dockstuderatvi hittills harbranscherdeIngen somav

brottslighet.för denna typ av
belastadsärskiltkunna pekasbransch skallFör utatt avsomen

detvanligtförhållandevisbör detekonomisk brottslighet attvara
brottslighet.ekonomiskkontinuerligsystematisk ochförekommer en

beroende påframför alltuppskattaförstås mycket svårt attDetta är att
uppgifterobefintlig.intill Deforskningen området nästär som

detställningstagande pågrundar sitthuvudsakligen närutredningen
branschföre-ochskatterevisionerresultatgäller olika branscher är av

skattere-visar resultatetgäller taxidetträdares uppfattning. När av
tid skatte-underbranschenföretag igjortsvisioner attmot senaresom

kontinuerligt.systematisktsåvälundandragandet sker som
taxinäringenföretag isamtligaframhålla inteviktigtDet attär att

förheller krävasdet torde inteskattefuskuppsåtligtsig åtägnar men
det iAnnorlunda kanförekommande.vanligtdetpåstå ärattatt vara

hainte allmänt kanfusket kanskebranscher där sägasandra syste-en
relativt utbrett.där detkaraktärkontinuerligmatisk eller ärmen

enskildai debrottslighetenvärdenvikt demindreAv är avsersom
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undanhållnaenskilda brotten, i formföretagen. Storleken på de t.ex. av
branschen. deavhängig företagsstrukturen i Iskatter, i hög gradär

omfattande brottslighet,värdena,flesta hantverkamäringar kan trots
enmansföre-flertalet näringsidkaresärskilt eftersomaldrig bli ärstora

avsevärdaresultatetdetDäremot rör sammantagnatagare. summor, om
ekonomisk brottslighet.sådan drabbadbranschen är avsom

får lägga för viktskäl till intefinns ytterligareDet storattett man
företagen den viktigaenskilda och detvid storlek i debeloppens är

Även där beloppenekonomisk brottslighetaspekten.moraliska är
den haravsevärda verkningarrelativt blygsamma kan ha attgenom

påverkarfallet och allmäntdet enskildadirekta smittoeffekter i sett
riktning.samhällsmoralen i negativ

ekono-hotar eller detdefinition brottslighetTiedemanns störsom-
individersinte enstakadet baramiska livet på sådant ärsätt attett

utredningen framför alltbetydelse förintressen berörs har närsom -
viktigföreslå insatser.vi skall Endet gäller i vilka branscher som

påverkarnämligen brottslighetenbedömningfaktor vid denna är om
detmarknaden. Såden ifrågavarandekonkurrensförhållandena på är

taxi.det gällernär
vanliga iarbete har funnitvi hittills i vårtföreteelserDe varasom

ochskatteundandragandenformerbranscherna olikade ärutsatta av
detta ingår såväl handlingarbokföringsskyldigheten.brister i I ärsom

det.skattebrottslagen och intebrottsbalken ochstraffbara enligt ärsom
ekonomisk brottslighetgäller andradet däremotNär t.ex.typer somav
stöd brottför denborgenärsbrott vi inte funnithar äratt typen avrena

i andra.förekommande vissa branscheri änmer

ekonomiskaden2.3 Hur ärstor

brottsligheten

skatteundan-bestårekonomiska brottslighetendel denEn stor avav
bästekonomisk brottslighetdendraganden. Det ärär typen somav

storlekenfunnit några beräkningar pådokumenterad. Vi har intet.ex.
skatteområdet. beräk-den inom Deekonomisk brottslighet änav annan

för storlekenhar därför inte relevansningar redovisas nedan avsom
beräkningarna siktebrottsligheten. hellerhela den ekonomiska Inte tar

kvalificeradkan såenbart skatteundandragandenpå som anses vara av
ekonomisk brott-ställs straffbarde kravdeart att motsvarar som

skatteundan-beräkningarna utgått frånslighet. stället har vidI man
draganden i allmänhet.
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ekonomiskaundersökningar har gjorts storleken på denFlera av
osäkerhet.brottsligheten kännetecknas hög gradoch resultaten av en av

beroende vilken undersökningsmetod harResultaten ocksåär somav
f..vidare SOU 1984:15, 37seanvänts s.

skatteundandragandet för hushållssektomberäknaEtt ärsätt attatt
inkomsterna med de inkomsterjämföra hushållens användning somav

gjortsSådana beräkningar harredovisats i inkomstdeklarationer.t.ex.
första gjordes år 1984 Ingemarvid tillfällen i Sverige. Dentvå

skatteundandragandet isektor. BeräkningSverigesHansson: svarta av
sektornberäknade denSverige. 1984:5. HanssonRSV Rapport svarta

skattebortfallvilket då motsvarade totalttill 4-7 BNP, ettprocent av
på miljarder kr.10-34

Åke Tengblad ochundersökningen gjordes år 1993andraDen av
Århundradets skattereform, Effekter skattesyste-finns redovisad i

skattefusk. Beräkningskatteplanering ochdriftskostnader, svartmets av
Enligt bådeekonomi skatteundandragande i Sverige 1980-1991.och

och dåhar den sektornoch Tengblads utredningarHanssons svarta
inte ökat under perio-främst oredovisade inkomster,omfattningen av

konstant eller mins-förefaller relativtden 1970-1992 svagtutan vara
denkande. beräkningsmetoder harMed de använts utgör svartasom
det sig förBeloppsmässigtsektorn omkring BNP.3-5 rörprocent av

skatteundan-miljarder kr.år inkomster 67 Hur1991 stortsvartaom
beräkna, bl.a.svårtdragandet oredovisade inkomsternade ärär att

sannolikt skulle ha skett iverksamhetenberoende på denatt svarta en
hade varit beskattad.med andra priser denomfattning och omannan

skatteundandragandet årdock vid handenförsiktig skattningEn attger
miljarder kr.uppgick till omkring 461991

hushållens disponiblainkomsterna 8De motsvarar procentsvarta av
Tengblad,kr invånare 285. Deinkomster eller omkring 8 000 s.per

fördelade.sannolikt ojämntoredovisade inkomsterna är
undandragnavid beräkningEnligt Tengblad tenderar att en avman

skatteundandragandet den intetotalaskatter underskatta det attgenom
han ocksåundersökningenomfattar illegal verksamhet. I attanger
harförhållandevist högt skattetryck, inteSverige, störretrots ett en

väl fungerandevästländer, vilket förklarassektor andraänsvart av en
skattekontroll.

mervärdesskatt ochundersökt undandragandetTengblad har även av
ellerkommit fram omkring BNPtill det 1 procentmotsvararatt av

kommer frånomkring de totala intäkter13 mervär-procent somav
vissa teckenTengblad det finnsdesskatt Tengblad, 285. attmenars.

fusk ökar.på dettaatt
Expenditure-Basedundersökning Mikael Apel: AnI annanen
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egenföre-har omfattningenEvasion in SwedenofEstimate Tax av
Undersökningen harundersökts.oredovisade inkomstertagarhushållens

livsmedelskonsumtion harochdeklarerade inkomstergjorts attgenom
uppgickoredovisade inkomsternafram till dejämförts. Apel kom att

disponibla in-egenföretagarhushållenstill inte mindre 30än procent av
detslutsatsenförsiktig med dradockkomster. börMan attattvara

Skatterefonnen 1990-1991,inkomsterverkligen frågaär svarta enom
företagarhus-det första kan148. Förutvärdering. 1995:104,SOU s.

köp-den verkligaredovisade inkomster underskattahållens officiellt
uppnåskande skattekrediterkraften hos denna somgenomgrupp

egenföre-det andra kanöveravskrivningar För attantasm.m.genom
och därför kankontaktnät löntagarebättretagarhushåll har änett

jämför iTengbladlöntagarhushållen.till lägre prisinköpvissa ängöra
socio-ekonomiskaberäkningar förresultat medsin studie Apels grup-

nationalräkenskapemaredovisningsocio-ekonomiskai den somavper
jämförelsevid sådanApels resultat verkarutvecklas.håller på att en

Malmer,de underskattade. Persson,inte överdrivet höga. Snarare är
Århundradets driftskost-skatterefonn, Effekter påTengblad: systemets

skattefusk,skatteplanering och 294..nader, s.
tillden sektorn 5-6Ekobrottskommissionen skattade procentsvarta

kunde hörakvalificerat detdet skattefusk såBNP, attvarvarav somav
tilluppgick 2,5-3kommissionenstill ekobrotten, enligt synsätt, pro-

Axberger,kritiserats Hans-GunnarBeräkningarna harBNP.cent avav
siffror Eko-brott,för sådana högadet finns grundinteattmenarsom

ff..Eko-domstolar, Brå 1988:3, 23Eko-lagar och s.
beräknatsekonomiska brottslighetentid har denPå värdetsenare av
dessa för-1994/952217, 6. Imiljarder Skr.till 100-150 kr år s.per

ekonomisk brott-hållandevis höga belopp torde dock ingå även annan
skatteundandraganden.slighet än

skatteundan-inte enbartekonomiska brottsligheten bestårDen av
ekonomiskamedförbrottslighetdraganden ocksåutan annan somav
diskuteradeEkobrottskommissionenenskilda.skador för företag och

till denhar direkt anknytningskador drabbar dembl.a. de somsom
skatteundandraganden därverksamheten till skillnadbrottsliga mot

och gäldenärs-bedrägerierbrottsoffret abstrakt. gäller brottDetär som
bedömdeKommissionenbrott, brott i samband med konkurser attm.m.

frånöverföringarupphov tilldenna form ekonomisk brottslighet gavav
kanmiljard kr. Härandra intressenter påfordringsägare och änmer en

iutsträckning företagnorsk undersökning i vilkennämnas omen
dåbemärkelse ochekonomiska brott i vidblivit förNorge utsatta

økonomiskeEllingsen:skattebrott och liknande Dag Denförstås inte
hold-erfarer offer-slik naeringsdrivende den,kriminaliteten de En og
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ningsundersøkelse. Undersökningen gjordes under åren 1988, 1992
och exempel beräknades näringslivets förluster denna1994. I ett typav

ekonomisk brottslighet till omkring miljarder Nkr.2av
ekonomiska brottsligheten,Vad kan konstatera denär attman

oberoende belopp.undersökning, mycket Det ärstoraavser somav
heller nödvän-svårt sådana beräkningar och det intenämnts ärgöraatt

digt för arbete slå fast några exakta tal. måste ocksåvårt Manatt
komma ihåg beräkningarna skatteundandragandets storlek kom-att
pliceras affärer inte skulle ha de skullemånga ägtatt svarta omav rum

småningomha varit vita. Därtill kommer såävenatt svarta pengar
hamnar i den vita delen samhällsekonomin och beskattas i senareav
led.

ekonomiska brottslighetens2.4 Den

skadeverkningar

innebärskattefusk BNPOm olika 3-5motsvarar procenttyper avav
det miste mycket inkomster. Till dettadetta år går storaatt staten om
kan läggas miljarder kr årligen års siffror utbetalas1991l,5-3,3 som
i sjukskrivna och förtidspensionärerersättning till arbetslösa, som

beräkningar isamtidigt arbetar Riksrevisionsverkets rapportensvart
välfärdssystemen, 1995:32.FUSK-systembrister och fusk i RRV

medför, förutom de skador kanekonomiska brottslighetenDen som
andra skadeverk-räknas skattekronor och borgenärsförluster,i även

ningar.
skadeverkningama den snedvridningde allvarligasteEn är avav

finansie-del företagare egenmäktigtkonkurrensen uppstår när ensom
får naturligtvis omedelbarasin verksamhet med skattemedel. Dettarar

näringsidkama fårverkningar verksamheten hos de seriösapå som
Eftersom marknadskraftema spelsvårt sig gällande. sättsgöraatt ur

vidareleder mindre effektiva företag kan levadet på lång sikt till att
medan effektiva företag slås ut.

ojustaföretag bransch konkurrerar medOm många inom meto-en
vill följa regler ochder den företagarekan det leda till ävenatt som

för överleva inombestämmelser sina principermåste på atttumma
taxibranschensituationen inomnäringen. del taxiföretagareEn attanser

storstäderna.sådan i dag, i alla fall iär
moral den grundas spridsEkobrottsligheten och den brist som

början fanns. Särskilt farligtockså utanför den verksamhet där den från
ungdomar eller medverksamheter med mångadenna smitta iär
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förstadeninvandrade människor. AttSverige nyligentillmånga
denochhelt eller delvislönenfå lära sigarbetsplatsen är svart attatt

moral-bidragarbetslöshetskassa och andramedkombinera ärgår att ur
liv.yrkesverksamtförkastlig början påheltsynpunktbildande etten

privatkonsumtionennivå påvänjer sig vidRisken är att somenman
sigsmittardåliga moralenoch deninkomsterförutsätter attsvarta av

bekanta.ochpå vänner
föranvändskräverbrottslighetenekonomiskaDen att stora resurser

kostnaderinnebärkontrollskattesidan.minst på Dennakontroll, inte
kostnaderharuppgiftslämnande. Företagenför ävenför företagen bl.a.

kreditsker påförsäljningaffärspartners.sina Innanför kontroll av
förriskenminimeraekonomi förkända företagsmindrekontrolleras att
förfungeraskall kunnanäringslivetbetalning.utebliven För utanatt

ochnäringsidkareförtroende, mellankrävstransaktionskostnaderstora
inom företaget.

vissbidrag nåroch fusk medbrottslighetenekonomiskadenNär en
förmågatilltro till samhälletsbristandemedför detomfattning atten

brottslighetenbliFöljden kan dåordning.upprätthålla regler och att
välfärdssystemet.hotas helasprider sig Ytterstoch fusket än mer.
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utgångspunkterAllmänna för3

förslagen

Inledningl

särskilt för ekono-Enligt direktiven skall de branscher är utsattasom
metoder skall föreslås medförmisk brottslighet identifieras och som en

sanering dessa.av
detta avsnitt försöker vi beskriva vårt uppdrag iI störreett sam-

bakomliggandeallmän bild demanhang. Meningen är att ge en av
branschervi granskat olikaförhållanden vi fäst avseende vid närsom

framförs i detta delbetänkande.och tagit fram det förslag som

förhållningssätt; väljer Vivilket3.2 Fyra

ILLEGALTLEGALT

SAMHÄLLET acceptanssociala skydds- TystInga
PASSIVT sociala skydds-Inganät

hängerSystemet nät
Illojal konkurrensinte ihop

sektorSvart
Försämrad moral

Pigdebatten KontrollsamhälleSAMHÄLLET c
bidrag Do yourselfAvdrag ellerAKTIVT -

gjortIncitament eller inget
Licensavgift

eko-förhållningssätt till denframgår figuren kan vi inta fyraSom av
aktiv attityd kan olikanomiska brottsligheten. Utifrån passiv elleren

inslag brottslighet legaliseras eller kriminaliseras.ekonomiskav
hushållstjänster städning, m.m.Alla de flesta tvättvet att som
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inställning kan deutförs betalning Med passivär svartamot svarta. en
den enklaste lösningentjänsterna legaliseras, eftersom det verkar vara

realistiskt. kan medsådant förslag knappastpå problemet. ManEtt är
hushållstjänstema.inställning kriminalisera de Detta ärsvartasamma
omöjligt för samhälletockså fallet i land. Eftersom detvårt är att

kriminaliseringen i realitetenkontrollera hushållstjänster innebärsvarta
de arbetena.inte passivt accepterandenågot än svartaettannat av

hushållstjänsteraktiv attityd och legaliseraVi kan i stället inta en
kan ske med skatteavdragstimulera dem bli vita. Dettaatt attgenom

och utredningardebatt pågår för närvarande tvåeller bidrag. sådanEn
verksamhetenaktivt kriminaliseraarbetar frågan. Vi kan ocksåmed

bestraffas. kan, iför brotten upptäcks och Dettaoch aktivt verka att
via spaning. kanutökad kontroll Manfall i teorin, skevart genom

angiveri behövs.också, teoretiskt, tänka sig att
Vi förbjuder,i det högra hörnet.Sverige befinner viI övre menoss

förhåller passiva.oss
taxi- ochkontantbranschema.till InomLåt övergå restau-t.ex.oss

skatteundandragande.omfattandeförekommer detrangbranschema ett
Ändå viförbjudet. tillåteroch det ocksåVi det så är ettärvet att

anställda självaföretagare ochförhållandevisdär storsystem gruppen
dettaVi måste brytade skall betala i skatt.bestämmer hur mycket

då väljaaktiv attityd. Vi kanoch i stället intapassiva accepterande en
med utökadgämingamamotarbeta de kriminellaaktivt försöka t.ex.att
kontrollera ochsvårakontantbranschemakontroll. Eftersom är att

den utökade kon-riskenomfattar antal företagare är attstorstortett
frågan det finnseffekt.trollen inte får avsedd Dessutom är resurserom

andra aktivaför den omfattning krävs. Detkontroll i ärsättet attsom
sådantinnebär legalisering. Ettförsöka hitta sätt ärett system som en

avgifter tillmedför skatter och nårschablonbeskattning, att upp ensom
inte underohederlige kan då, åtminstoneviss nivå.lägsta Den

ohederlig.nivå, fortsättaschablonbeskattningens att vara

ekonomiska brottsligheten kostar3.3 Den

mycket pengar

betalaoch sinakunde få de ohederliga bli hederligaOm attman
för deavgiftstrycket minskaskatter och avgifter kunde skatte- och

kunde minskasamhällets kostnader för bidragredan lojala. Om genom
bidrag kundetill de berättigade tilldessa bara betalas äratt ut som

andraskattesänkningar, utökade bidrag ellerfrigöras tillstora summor
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insatser.
ekonomiska brottsligheten 100-gällande denDet omsättergörs att

kommer bidragsfusket. Sammanlagtmiljarder kr året. Till det150 om
mycket belopp. Eftersom det fråga såtalar vi är storastora omom

bidragsfusketbelopp den ekonomiska brottsligheten ochpåverkar oss
alla.

förmycketekonomiska brottsligheten kostar inte baraDen pengar
har ocksåform bl.a. uteblivna skatteintäkter denstatskassan i utanav

ekonomiska området i övrigt. Genomnegativa effekter på det att
hålla sigfrån beskattning kan ineffektiva företagundanhålla inkomster

får den ekonomiska brottslighetenkvar marknaden. Härigenompå en
tilloch frigörs intekonserverande effekt inom näringslivet resurser
vilyckas.företag eller branscher har bättre utsikter För attattsom

nödvändigtlevnadsnivå i landet detskall kunna upprätthålla hög ären
ekonomiskahög produktivitet.företagen effektiva och har Denäratt

motverkar sådan utveckling.brottsligheten en
konkurrensbrottsligheten innebär också illojalekonomiskaDen en

Häri-hederliga.företagare kan konkurrera deohederliga utattgenom
expanderaoch den kan ocksåökar den sektorn attsvarta genomgenom

räddaför kunnatvingas bli ohederligahederliga företagare attatt
vissa bran-smittoeffekt kan leda till det inomsina företag. Denna att

Branschen kanbegå ekonomiska brott.scher naturligt ut-attanses
i övrigt.skilt från vad gällerveckla norrnsystemett eget som

har förändratsSamhällsmoralen3.4

detpåståsamhällsmoralen har blivitDet Utansämre. attsägs attatt
hedersbegreppbättre förr talar ändå mycket för gamla attatt somvar

itill last har förloratför sig och inte ligga samhälletgöra rätt att
svartjobbenekonomiska brottsligheten, allabetydelse. omfattandeDen

avspeglar samhällsklimat.och allt bidragsfusk vi ett annatmenar
i högavlöst varandra ochPå tid har skandalerna personersenare

Blandförebilder de bordeställning har visat sig inte de vara.vara som
samhällets moral.människor finns misstro det etablerade Sam-moten

enskildahällssynen förändras. kan ske endastmåste Detta attgenom
iföretag och anställda arbetarföretag, sammanslutningarpersoner, av

offentliga sektorn.viktig uppgift har här den Menriktning. Ensamma
flerlöses inte nödvändigtvisde grundläggande problemen genom

regler.
bi-skatter och olikaLagstiftningen i vårt land, bl.a. den rörsom

1950-talet.moraluppfattning fannsdragssystem, bygger på somen



förslagenutgångspunkter för SOU 1996:172Allmänna32

förhållandevisSkatternaoch framtidstro.hade arbeteMänniskor var
väl-och desina inkomsterlåga. Hushållen ökade gemensamma

Även kan påståsdet intebyggdesfärdssystemen att motsattaomupp.
hög ocharbetslöshetenvi alladag såförhållanden råder i är attattvet

välfärdssystemen.genomförts inedskärningar harsmärtsamma
liberalare inställ-betydligtdag hariUngdomar växer enuppsom

generatio-äldredenbidragsutnyttjandeochning till svartjobb än som
attitydundersökningar. I RSV:sbl.a. isighar visathar. Detner

och kronofog-skatteförvaltningentilllInställningserviceundersökning
ansågvanligare äldredet1995demyndighetema än attatt yngrevar

Ävenstraffas 16.svartjobb skulle s.förden anlitar någon ettsom
fler bor isamhället. Alltihar skett tätorterförändringarandra stora

medi takthar minskatkontrollensocialastäder.och i Denstörre
urbaniseringen.

brottslingarekonomiskaförförhållandevis enkelt attdärförDet är
upptäckt.för undgåi landetverksamhetflytta omkring att

och människorssamhälletutvecklingen ikonstaterakanMan att
regelverket.delar Detförbi centralasprungitmoraluppfattning har av

till tid.lagstiftningen vårgäller att anpassa

ochInternationaliseringen3.5 normerna

vilket bl.a.övriga världendendeltidigareSverige är än avenmer
länder etablerarfrån andrabrottslingarekonomiskavisar sig attgenom

länder hari andrasinabrottslingar harEkonomiskasig här. röttersom
undan rättvisan.Sverige för kommalämnarelativt lätt attatt

Även internationali-ökandeinnebär denvardagligt planpå ett mer
gällande.sigmoraluppfattningarochtraditionerandra görseringen att

imedmänniskorhundratusentalsverkarlever ochvårt landI ursprung
ochVärderingamagälla.värderingar dem viandraländer med än anser

våranaturligtvis intebehöver ävenmoraluppfattningama sämre änvara
reglerhög tid viannorlunda. ärde Det attär accepterarattär somom

obegripliga förSverige sigisjälvklara för är teruppvuxnaoss som
tillskall sigallautgå fråninte enbartmånga andra. Vi kan att anpassa

regler till denochvåraocksåvåra Vi måste systemsystem. anpassa
verklighet vi befinner oss

hotArbetslösheten3.6 är ett

grogrundeuropeisk nivåsigarbetslösheten ärDen höga närmat ensom
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för arbetskraft.svart
med arbetslösaInte etablerar sig den marknadenatt svartanog

det förekommer sådant arbete kombineras med bedrägeri-utan även att
understödssystemen arbetslöshetsersättningmot t.ex. atter genom

samtidigt uppbärs. innebär dubbel illojalitet.Detta Illojalitetenen
riktas alla, seriösa företag inte klarar konkurrensenmot motoss som
från dem inte betalar skatter och avgifter, andra arbetslösamotsom

inte får arbete och skattebetalarna via arbetslöshetskassanmotsom som
får betala för arbetslöshetsunderstöd utbetalas på felaktigasom grun-
der. situationer förekommaHär kan där den arbetar densvart,som
eventuelle arbetsgivaren slutligenoch den enskilde kunden gått

för lura både välfárds- och skattesystemet.attsamman

småföretag3.7 Antalet kommer ökaatt

offentliga sektorn minskar antalet anställda. utveckling harDen Samma
skett fortsätteroch inom industrin och det övriga näringslivet. Sevice-
sektorn hittillshar inte lyckats den arbetskraftsreservengagera som
uppstått. troligt antalet småföretag kraftigt kommer öka.Det är att att

de betydelsefulla möjligheternaEn minska arbetslös-attav mer
heten, i nuläget till buds, företagandetstå ökar. Frånär attsom synes
politiskt håll satsningar för öka nyföretagandet, bl.a.görs att genom
ändringar i skattelagstiftningen.

ökning antalet mindre företagEn önskvärd och troligenärav en
förutsättning för den framtida välfärden. Upp fördubblingemot en av
antalet småföretag under kort tidsperiod dock innebärakan storaen
spänningar för skattesystemet eftersom småföretagande, dejämfört med
förutsättningar löntagare har, innebär ökade möjlig-avsevärtsom en
heter till skatteundandraganden.

3.8 svårt förena höga påDet kravär att
rättvisa med enkelt regelsystemett

Vi ställer höga krav på rättvisa. Därför vårt regelsystem detaljerat.är
skattesystemet exempel på långtgående detaljreglering. Deär ett en
höga kraven rättvisapå innebär måste i anspråk,att stora tasresurser
inte minst hos de myndigheter skall kontrollera bestämmelserattsom
följs. finns kopplingDet mellan å sidan enkelhet och schabloni-en ena
serade regler och å andra sidan rättvisa och komplicerade regler.
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realiteten interättvist iuppfattasregelsystem ärMen ett som som
dem, defå använderkompliceradesåalltid Reglerna kandet. attvara

fel och brister itilldet saknasanvänds fel och rättaattresurser
tillämpningen.

ochkompliceratmindre företagfinns för ärDet system som nu
skatte-mening riktigai tekniskutnyttja dekan intemånga företagare

rättvist.därför intereglema. praktikenI är systemet
branschnäringsidkama idelobetydliginteOm utsattenaven

uppfattasintebeskattning kan skattesystemetintäkter frånundanhåller
verksam-ned sinlägganäringsidkare måsterättvist seriösa somsom av

illojal konkurrens.grundhet på av
för fåschabloniseringöka gradendärför skälfinns att ettDet att av

myndig-enskilde ochför denbådeunderlättarenklare system som
manipuleramöjligheternaminskasheterna. Härigenom systemetatt

kvalifl-jagamyndigheternaförfrigörssamtidigt att merresursersom
cerade aktörer.

kravmed högaregelsystembehålla dagensalternativEtt är attannat
kontroll-myndigheternaskraftigt ökasamtidigtformell rättvisa ochpå

brottsligheten.ekonomiskadendärmed kunna bekämpainsatser för att

ekonomiskaoch denSkattetrycket3.9

brottsligheten
komplice-skattetryckochbrottslighetekonomiskmellan ärSambandet

leder tillautomatikmedlåga skatterenkeltinte såDet attärrat. som
mellansambandetskallskatteundandragande. Däremotminskatett

underskattas.skatteundandragande inteförskattenivå och intresset
beskattade sektornskattekilens storlek. Denbl.a.betydelseAv är

med denjämförtproduktivitetmarginellhögreväsentligtmåste ha en
be-fördet svårtmedförSkattekilenobeskattade sektorn. är t.ex.att

tjänster.med sådanakonkurrerahushållstjänsterskattade vita svartaatt
minska skatterdärför angelägetutgångspunkter detdessaFrån attär

påbl.a. nivåernadet gällerskatteundandraganden,förkänsligaärsom
arbete.socialavgifter påochmarginalskatteninkomstskatten

deklaranterHederliga3.10

medborgarenenskildeden ärGrundläggande för skattesystemet är att
deklarerarochbygger påDeklarationsförfarandethederlig. att envar
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förändratkontrolluppgiftema delvissina inkomster. Visserligen har
näringsidkarei frågadeklarationsförfarandet för löntagarna men om

den deklare-gäller fortfarande i allt väsentligt ingen änatt annan som
kommit iför skattemyndighetema vilka belopptalar somrar om

verksamheten.
tillbestår den ekonomiska brottslighetenSom tidigare nämnts stor
för lön-redovisas. liknandedel inkomster inte Att sättatt somav

möj-kontrolluppgifter för näringsidkare inteinföragenerellt ärtagare
branscherantalet transaktioner. mångaligt bl.a. beroende på Inom

medantal transaktionerhuvudsakbestår inkomsterna i ett stortav
till mindreden enskilda transaktionen uppgårprivatpersoner och där

likatorghandel, kanske harbelopp. företaget,minstaDet t.ex. en
under några timmarskattesammanhang relevanta transaktionermånga i
bankräntor osv.. Ilön varje månad,löntagare har åretsom en om

tänka på.sådana sammanhang kontrolluppgifter inteär att
skatterevision. Skatte-upptäcka oegentligheter krävs oftaFör att en

för hurfinns naturligvisrevisioner resurskrävande och det gränsär en
branscherföretag i vissamånga revisioner kan Dessutomgöras. ärsom

företagarendirekt mellansvåra revidera eftersom affärerna görsatt upp
hantverkstjänster till hushåll.och privatperson, t.ex.en

brottslighetenden ekonomiskaeffektivt minskaEtt är attsätt att
detskapa till flera deklareras, dvs.incitament inkomster attatt varsom

inkomster blir vita.svarta

harekonomiska brottsligheten3.11 Den ett

försprång

brottsligheten har försprång. Sam-kvalificerade ekonomiskaDen ett
liggerde vill utnyttjahällets knappa medanär systemetsomresurser

rådgiv-juridisk och ekonomiskföre och utnyttjar kvalificeradsteget
datoriseringen har ökat möjligheternaning. Intemationaliseringen och

upptäckt.begå brott och undgåatt att
sekretessområdet till förbestämmelserna påMånga värnaär attav

första hand för den enskilde medborgaren. Enintegriteten och då iom
uppgifter tillansvarsområde får inte lämnamyndighet med visst utett
ekonomiskaansvarsområde.myndighet med Denett annaten annan

bakom sekretessreglemabrottsligheten tillåts därigenom siggömma
delvissa fall har myndigheternaoch dölja sin verksamhet. I rätt att ta

teknik direkt-ske modernuppgifter detta får inteav genommen
tidsödande.rekvireras vilket Deåtkomst uppgifterna måste ärutan
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sådana hinder.ekonomiska brottslingarna känner ingagaranterat
bör myndigheterna få lämna gåspennor-Enligt vår uppfattning även

modern teknik. Sekretessregler-och fullt få möjlighet användaattutna
effektiv bekämpning denbör ändras de inte hindrarså att en avna

ekonomiska brottsligheten.

intjänandetmåste betalas såSkatten3.12 nära

möjligtsom

undermed omsättningdagens kan nyföretagareI system enenen
verksamhet någonmiljon anställda drivakronor och görautan attutan

skall denefterskattemyndigheten. året startåretanmälan till Först
taxeringen, påförsta och i samband meddeklarationen in sentges

det då finnshöstkanten debiteras skatterna för startåret. Frågan är om
några kvarpengar

resultatskulle bli någotRedan insåg detGustav Vasa att avom
hösten. Dåskatteuppbörden komma påräckte det inte att sent var

efter skörden.uppbördenIadoma redan stället skeddeI straxtomma.
intjänandetoch avgifter betalas såMed andra ord skall skatter nära

betalningbortamöjligt. riskerarAnnars är närattsom man pengarna
omsider skall ske.sent

kontrollsamhällevill inte ha3.13 Vi ett

kraftigt ökabrottslighetenekonomiskaEtt bekämpa den ärsätt attatt
i anspråkoch samhällets kontroll.regleringen Detta tar stora resurser

Även detal-effektiv.säkert regleringensamtidigt det inte ärär attsom
data-exempel på dettajerade manipuleras.kontrollsystem kan Ett är

Även kon-registrerade intäkter.krymper redan omprogram som
sannoliktkostnad så villtrollen skulle kunna genomföras utan nog

kontrollsamhälle.ingen leva i reglerings- ochett
finns skallkontrollMed detta vill vi inte den tassäga att som nu

inställningbort. flera fall öka. Vår principiellabör den iTvärtom är att
till flerkomplementi första försöka finna lösningarhand utgör ettsom

ofta reglerföretagaren uppleverregler och kontroll. enskildeDenmer
bättre moralsyftar tilloch kontroll förrnynderi. Insatser somsom

myndigheterna.antal föreskrifter från Inomskapas inte ökatettgenom
får alltfrågor etikflera branscher bedrivs egensanering och störreom

utveckling förutsätterpositivabetydelse i olika organisationer. Denna
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utvecklas iframgångsrik regelsystemetdock för bliatt att samma
riktning.

rörelseStarka krafter i3.14

krafter i rörelse.konstateras starka DessaSammantaget kan utgöräratt
öka.brottsligheten kommerför den ekonomiskaallvarlig risk attatten

beslutsamhet.och meddärför bekämpas olika planmåsteDen stor
resurskrävande metodernadet dedet inte säkertMen ärär mestatt

befintligaanvändakanske det gårlämpligast. Många gånger attärsom
på sätt.ett annatresurser

institutionella lösningardagens regler ochuppfattningVår är att
nödvändigtdärförsamhällssystem. Detdelvis avspeglar ärsvunnetett

vändaförändringar fördelvis Osvenskaradikala och attgöraatt
utvecklingen.
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tillMetoder komma4 rättaatt

ekonomiskadenmed
brottsligheten

metoderolikaAllmänt4.1 om

olika brottstyper. Deningår fleraekonomisk brottslighetbegreppetI
framför alltbranschervanlig i vissafunnitvi harbrottslighet ärärsom

metoderoch bokföringsbrott. Deskatteundandragandenolika former av
kansådanadärför i första handaktuella för utredningen ärär somsom

förfaranden.effekt dessaförväntas ha någon
sidan vinstden åoftast resultatSkattefusk storaär ett somenaav

delarhela ellerredovisningeller underlåtenvid felaktigkan göras av
obefint-intillsidan ringa ellerandraverksamhet och den å nästav en

uppställas förhinder kanmöjligaupptäcktsrisken.liga De attsom
minska be-inriktasbrottsligheten börekonomiskaminska den att

olikaför brottsligheten. Degrundenfaktorertydelsen de utgörsomav
delvis beroen-sammanhangetbetydelse isärskildfaktorer ärär avsom

frågabransch detde vilken är om.av
ställningmåsteförhållandenYtterligare närvägas tarmansom

bl.a.intemationaliseringen,ökandeförslag dentill olika är genom
såvälökad trafiklett tillmedlemskapet i EU över gränserna avsom en

ochenskilda företag varor.som
försdetochrangordninghär någonFörslagen attutanutantas upp

olikamed dem.nackdelar Detför- ochnågon diskussion är ex-om
kontanthandel.andelbranscher medframför alltempel storrörsom

sådanahuvudbetänkandet, bl.a.iredovisasFler metoder kommer att
entreprenad-skatteundandraganden isighuvudsakligen riktar motsom

städbranschen.branscher t.ex.som

näringsidkareVandelsprövning4.2 m.m.av

brottslig-ekonomiskförsärskiltde branscherMånga är utsattasomav
dem.i Detföretagareetablera sigutmärks det lätthet är attatt somav
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i möjligt för vill bli sin i såväl taxi-är stort sett attvem som egen som
städbranschen. Yrkeskunskapema lättillgängliga, den ekono-är egna
miska begränsad det för oetablerad företagareinsatsen ochär är en
relativt lätt skaffa sig kunder. Trösklama för etablering höjaskan påatt
olika sätt.

För driva rörelse med yrkesmässig trafik, medrestaurangatt t.ex.
alkoholförsäljning eller handel med skrot fordras särskilt tillstånd.ett
Den söker tillstånd kontrolleras den myndighet prövarsom somav
ansökan. Kontrollen sökandens vandel lämplighetoch i övrigt.avser
Reglerna början till-lämplighetsprövning och tillstånd har frånom
kommit för tillgodose andra intressen hindra ekonomiskaänatt att
brottslingar etablera sig i branscherna i fråga. Med tiden har deatt
byggts i syfte hindra ekonomisk brottslighet.på med regler attnya

funktionen för näringstillstånd förstås detviktigasteDen är attett
behålla beviljattillträde till branschen i fråga. Intresset att ettger av

tillstånd för företagaren inte misskötaviktigt incitamentutgör ett att
tillståndet ochsig. Misskötsamhet i olika avseenden kan leda till att

därmed försörja sig dras in.möjligheten att
olämpliga från etablera sig i särskilthindraFör attatt personer

införa tillstånd med vidhängandebranscher kan krav påutsatta man
efterföljande tillsyn för den villlämplighetsprövning och som vara

tillstånd förverksam i sådan näring. skulle innebära krav påDet atten
driva näring skulle införas i fler branscher i dag.änatt

ekono-viss verkar hindrande krav påEtt krav i mån ärannat som
förfå förutsättningmiska för viss verksamhet. Somatt startaresurser

verksamheten drivs ifå driva viss näring kan också krävasatt att
branschen kommeraktiebolagsform. Därmed uppnås företagen i attatt

revisor. Eftersom aktie-granskas godkänd eller auktoriseradenav
kapitalet måste uppgå till lägst innebär sådant krav100 000 kr ävenett
krav ekonomiskapå resurser.

kunskaper i bokföringhåll har framförts bristandeFrån många att
och sig dessa kunskaperskattelagstiftning och svårigheter tillägnaatt
kan företagare eller mindre i allaskäl för del struntaett atten mervara
regler. företagaren personligen eller påkrav på den presumtivaEtt att

har tillgång kunskaper i bokföring, skatte-till grundläggandesättannat
kan verkaregler, arbetsrättslagstiftning företagarkunskaperm.m.

förebyggande.
de näringsverksamheter dag har krav på tillståndFör redan isom

kan krav företagarkunskaper införas ipå ekonomiska resurser, m.m.
det krävs särskildbefintliga regelsystemet. andra branscherFör en
reglering med krav tillstånd kan återkallas förutsättningarnapå som om
ändras.
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Ökad kontrolloch effektivare4.3 genom
myndighetssamverkan

regional myndighetssam-Regeringen har i förordningen 1995:736 om
iföreskrivit detekonomisk brottslighetverkan för bekämpning attav

ekonomisk brottslighet.samverkansorganvarje län skall finnas motett
knutet tilllandshövdingen ochskall ledasSamverkansorganet varaav

former samverkanSyftet olikalänsstyrelsen. är att avman genom
skalleffektivarenäringsliv och organisationermellan myndigheter,

ekonomiska brottsligheten, bl.a.bekämpa den gemensammagenom
tillSamverkansorganet skall varje årkontrollaktioner. rapportera rege-

läm-brottsligheten. deringen den ekonomiska Av rapporter somom
Operationerfarenheterna Krog-framgåri början på 1996 attnats av

självaavseende resultat ochgoda, både med påsanering mycketär
samverkansfonnen.

områden kanutvidgning till flersamverkan medfortsattEn en
kommunala och statliga myndigheternivå mellanförväntas på regional

organisationer.samt
i myndigheternassamverkansarbete och för övrigtdettaI även

informationsutbytefinns behovoch tillsynsarbetevanliga kontroll- av
del förbätt-område kan helmyndigheter. dettamellan olika Inom en

huvud-utredningensför detta kommer iringar redogörelseEngöras.
betänkande.

hjälpmedelTekniska4.4

konstruerad,taxifordon skallförhurKraven på taxameter ett varaen
skall lämna kom-vilken information denskall registrera ochvad den

Vägverket.har utarbetatsföreskrifteriatt stramas som avupp nyamer
i branscherkassaregister användsinföras förLiknande krav kan som

pårestaurangbranschen. Kravandel kontanthandel,med stor t.ex.
eventuellttypgodkänt kassaregister kanförsäljning iregistrering ettav

tekniskakvitto.skyldighet lämna Bättrekombineras med ettatten
manipulativapreventivt de kräverhjälpmedel verkar att mergenom

förut-förbättras myndigheternasförfaranden för fuska samtidigtatt
kontrollera företagen.sättningar att
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4.5 Egensanering

kansärskilt för ekonomisk brottslighetBranscher är utsatta genomsom
införa etiska krav medlemsföretageni de organisationerna påatt egna

brottslighetenfå väsentligt minska den ekonomiskabort eller i allt fall
i den branschen.egna

villkor för medlemskap krävabranschorganisation kanEn attsom
gäller för branschenmedlemsföretaget lojalt följer de regler somsom

bl.a.för näringsidkare i allmänhet. innebärsådan och Detta att ett
Medlemsföretagsig betala skatter och avgifter.medlemsföretag åtar att

organisationen. effektivitetinte följer reglerna kan uteslutas Försom ur
sig inte anlita andrakrävs medlemsföretaget förbinderockså attatt

dessa följerföretag kontolleraunderentreprenörer utan att attt.ex.
branschetiska reglerna. Fackföreningama kan påregler motsvarande de

olika egensanering.medverka i arbetet medsätt

4.6 Offentlig upphandling

offent-upphandling finns i lagen 1992:1528Regler offentlig omom
såupphandlingen kanlig upphandling. offentligaDen attstramas upp

offentliga sektorn.denoseriösa näringsidkare inte får uppdrag av
förslag till huruppdrag utarbetaRiksrevisionsverket har regeringens att

för förebyggakan fördjupaskontrollen vid offentlig upphandling att
före utgången årUppdraget skall redovisasekonomisk brottslighet. av

1996.

4.7 Svartj obbarna

intäkter inte redo-branscherna består iFusket i de särskilt attutsatta
anställdalöner tillanvänds för betalavisas och de sedan svartaattatt

för företagarnas fuskförutsättningoch ersättning till företagaren. En är
arbetstagareensamföretagare det finnsdet inte ärnär är att somen- -

finns därför anledning titta påvilliga arbeta Det närmareattatt svart.
för detta.möjligheterna minska intressetatt

framfört debranschorganisationer harFöreträdare för olika att
samtidigt får olikatilllönerna ofta gårsvarta sorterspersoner som

se avsnittbidrag. bekräftas riksrevionsverkets FUSKiDetta rapport
förtids-utbetalda bidrag tillEkobrottsligheten i taxibranschen.5.6 Av

beräknasoch arbetslösa 2-4pensionärer, sjukskrivna procent, motsva-
samtidigtbetalas tillrande miljarder kr år 1991,1,5-3,3 personer som
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upprörande. Dendubbelfusk särskiltlön.uppbär Detta ärsvart som
skattebe-denmedmetoder konkurreramed ojustaskattefri lön kanhar

ellerskattsedelvia sinfår dessutomoch dentalande företagaren senare
upptäcktförRiskenlåga priserför den förresbetalaarbetslöshetskassa

kon-myndigheternasöka bl.a.den börliten ochmycket attär genom
förbättras.trollmöjligheter

Licensavgift4.8

struk-finns detstuderarutredningenbranscherflera deI avsomav
olagligamedundgå skattmöjlighetochskäl intresseturella attav

små företagdominerasbranschernamedharmedel. Det göra attatt av
företagets.medsammanfallerpersonliga intressendär företagarens

detobefmtlig. Oftakontrollen ärden interna ärSåväl den externa som
antal konsumenterkontanthandel medfråga ett stort anonymasomom

verifikationer.inte behövervilkaköpare,
beskatt-införakontanthandelnfusket iminska ärmetod attEn att

schablon-branschvarjeutvalda försärskiltefterning parametrar,
ochgolvytandetrestaurangbranschen kanbeskattning, För t.ex. vara

fordon. För-antalettaxiföretagförnaturlig ärläget. Ett ettparameter
bero-blir likaintebeskattningenschablonbeskattningdelen med är att

självdeklara-ochredovisninguppgifter ienskildesende den egnaav
tion.

miniminivåmedmodellarbetat påhar videnna utredningI enen
Licensavgiftenbetalas i skatt.skalllicensavgiftpå de belopp som

beskatt-konventionellaoch denbokföringsskyldigheteninteersätter
måstenäringsidkarenskattesystemetningen. Snarare attstöttas genom

beloppnivå.lägsta Dettill vissavgifterochbetala skatter somenupp
fleraellergrundasbetalaskall parametrar.verksamhetviss enen

skat-betalaskalllägstbranschi vissvarje företagSyftet är att somen
branschennorrnalföretag ivadmotsvarandeoch avgifter genererar.ter

skallinteseriösa företagendebeskattningenutgångspunktEn är att av
dag. Deideskall betalaoseriösa görde änsamtidigtöka mersom

avgifterochskatterredan i dag över-redovisarseriösa företagen som
licensavgiften,avgiftsinbetalningskatte- ochlägstakravet påstiger

be-företagspåverkar dessaintelicensavgiftentill följdvilket får att
kon-illojaladeneffekternaminskarlicensavgiftenskattning. Genom av

ochskatterreglerföljerinteföretagresultatetblirkurrens när omsom
uppbörd.
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Yrkesmässig trafik med5

taxifordon

Allmänt1

del huvudsak-yrkesmässiga trafiken, taxi harDen är en av, avsom
tid tillbaka varit omgärdadligen trafikpolitiska orsaker sedan lång av

ochfinns i yrkestrafiklagen 1988:263regler. regler gällerDe som nu
yrkestrafiklag-yrkestrafikförordningen betänkande1988:1503. Ett Ny

medstiftning avgivet års yrkestrafikutredningSOU 1996:93 1995av
förslag till bl.a. yrkestrafiklag har remissbehandlats under höstenny
1996.

betalningtrafik fordon med förareMed yrkesmässig när motavses
godsförfogande för ellerställs till allmänhetens transport av personer

trafik kan enligt drivas antingen1 § Yrkesmässig 2 § YTLYTL. som
godstrafik.linjetrafik, taxitrafik, beställningstrafik med buss eller som

trafiktillstånd.trafik fordras särskilt tillståndFör bedriva sådanatt
det gällerLänsstyrelsen ansökningar trafiktillstånd närprövar utomom

ansökan Vägverket. Endastlinjetrafik länsgränserna dåöver prövas av
Länsstyrelsenden lämplig får sådant tillstånd.bedömssom vara ges

tillståndhar yrkesmässiga trafiken och kan återkallatillsyn denöver ett
det inte längre lämplig.den harnär som anses

bil-fordonskungörelsen ochVissa bestämmelser i 1972:595
betydelse i sammanhanget.registerkungörelsen 1972:599 ocksåär av
taxibil skall hafordonskungörelsen stadgasI 13 § taxame-att ena en

Vägverket har utfärdat föreskrifter bl.a. hurter. taxametrar, enom om
sådan och 1994:22. Iskall beskaffad 1994:12VVFS 1994:5,vara
förordningen regler bl.a.yrkestrafikregister finns1979:785 attomom
den har trafiktillstånd skall registreras i yrkestrafikregister.som

prak-iGenom länsstyrelsens tillståndsprövning har taxiföretagen
tiken alltid för lämplighetspröv-varit förhållandevis grundligutsatta en
ning missköter sig.och de facto också näringsförbud för denett som

vaddetta kan vi konstatera branschen deTrots är utsattaatt mesten av
ekonomisk brottslighet.avser
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Några taxifakta5.2 om

i oktober 1996, docktrafiktillstånd för taxi drygt 9 800Antalet var
fordon anmält förhade tillståndshavama inte någottiondel aven

såledesverksamma i branschen tordetaxitrafik. Antalet företag ärsom
enskilda firmor,tillståndshavamaungefär 7 1729 000. Av ärvara

få rörelser drivs för-handelsbolag. Några2 aktiebolag och 478147 av
konkursbon.eningar, dödsbon och

intresseorganisationen fördenSvenska Taxiförbundet är största
direkt eller viataxiföretag medlemmarochtaxiföretagama 5005 är en
intresseorganisa-Riksförbundbeställningscentral. Fria Taxi är annanen

företag medlemmar.tion och har 200 somca
uppgiftoch derastaxiföretagenBeställningscentraler är attägs av

oftaFärdtjänstservice köpsadministrera taxitjänster. t.ex. genomupp
till be-taxiföretag anslutetbeställningscentral. Ett är ensomen

telefonfår beställningarställningscentral görs genom cen-som per
harvilka uppdragBeställningscentralen registrerartralens växel. som

förmedlats.
ökade antalet taxibilaravregleringen,direkt efterUnder 1990-1991,

nämnvärdoch därefter har inte någonfrån fordon till 500000 1411
Stockholms län.taxibilama finns itredjedeländring skett. drygEn av

År taxiföretag i konkurs.gick 1791995
från offentligakommertaxiföretagens inkomsterdelEn stor av

avseende dentill regeringen1995Enligt Vägverkets rapportorgan.
tredjedeltaxinäringenfåryrkesmässiga trafiken YT-rapporten enca

för bl.a. färdtjänstresor.och kommunerfrån landstingsina intäkterav

reglerGällande5.3

trafiktillståndfåförAllmänt kraven attom

sökandeni det län därmeddelas länsstyrelsenTrafiktillstånd ärav
där företagetsfråga juridiskfolkbokförd eller, det är person,om enom

ledning finns.
eller fleratrafiktillstånd skall haharJuridiska per-enpersoner som

trafikansvariga.för trañkutövningen Isärskiltharsoner ansvarsom
verkställandeförening har deni ekonomiskaktiebolag ellerett en

fall detoch isådan, dettadirektören, det finns ärannatansvarenom
handelsbolag åvilar dettastyrelseledamot.särskilt utsedd I ansvaren

styrelseleda-särskilt utseddideella föreningarbolagsman och ivarje en
mot.
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får trafiktillstånd endast till den medEnligt 6 § YTL ges som
förhållanden, och förmågahänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska vilja

fullgöra sina skyldigheter det allmänna, laglydnad i övrigt samtatt mot
drivaandra omständigheter betydelse bedöms lämplig attav vara

gäller juridiska skall prövningenverksamheten. detNär personer avse
den trafikansvariga. Lämplighetsprövning skall ocksåeller de ärsom -

yrkeskunnande ske beträffande andra ledandevad gällerutom perso--
yrkestrafikförordningen finns detaljeradei trafikföretaget. I merner

bestämmelser lämplighetsprövningen.om
taxiföretags ekonomiska gällerVid prövningen ett somav resurser

Yrkestrafikutredningenminimikrav kr sittplats 5 b § YTF.l 500 per
höjshar i betänkande föreslagit kraven på ekonomiskasitt att resurser

första taxifordonet föreslås minibelopp på 000väsentligt. det 75För ett
därefter till-kr och för varjekr, för två fordon sammanlagt 150 000

kr fordon.kommande fordon ytterligare 35 000 per
särskilt föreskrivits tills vidare.Trañktillstånd gäller inte annatom

och trafikansvariga och övrigaUppgifter trafiktillståndshavareom
yrkestrafikregistretenligt förs in i 3 §6 § YTLprövatspersoner som

yrkestrafikregister.förordningen 1979:785 om
tilltrafik tillstånd kan dömasdriver yrkesmässigDen utansom

böter eller fängelse i högst månader.sex

Återkallelse tillståndav

tillstånds-tillsyn den verksamhetLänsstyrelsen utövar över ensom
reglerasåterkalla tillståndet.havare bedriver och kan I 15-17 §§ YTL

återkallas förut-återkallas. Tillståndet skalltrafiktillstånd kannär om
yrkes-föreligger eller det i densättningarna för tillstånd inte om

trafikrörelsen eller imässiga trafiken eller i övrigt vid driften annanav
förekommit allvar-näringsverksamhet tillståndshavaren driver harsom

allvarligliga missförhållandena intemissförhållanden. Om är art,av
kan stället meddelas.varning i

återkallas läns-juridisk innehar kanTillstånd omsom en person
ledandetrafikansvarig ellerstyrelsen den prövarnär en nyom en ny
finns.lämplig inte denne uppfyller de kravär att somanserperson

skallfinns regler tillstånd åter-§I 11 YTF närnärmare ettoma
kallas. ske bl.a. tillståndshavare ellerskallDet när en person somen

vandelsprövats dömts för brott, inräknattillhör den kategori som grova
väsentligtekonomiska sådana, eller någon dessa pånär ettav personer
vadfullgöra sina skyldigheter det allmännaunderlåtitsätt att mot avser

återkallas skall detbetalning skatter och avgifter. tillståndNär ettav
vilken denbestämmas tid, mellan och fem år, underminsta treen
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trafik.skall olämplig driva yrkesmässigprövade attanses vara

Förarlegitimation för taxi

trafikenfinns för den yrkesmässigade allmänna kravUtöver som
föras den hargäller taxitrafiken taxifordon endast fårför att av som

Länsstyrelsen beslutarförarlegitimation YTL.särskild 14 § oma
legitimation fordras,förarlegitimation. fåskall få För attvem som

lämpligkörkortsbehörighet, sökanden bedömsförutom föreskriven att
laglydnad.yrkeskunskaper ochför yrket med avseende på

kravetstadgas i d §det gäller förarlegitimation 12 YTFNär att
godkänd viduppfyllt den har blivityrkeskunnande skall av somanses

skriftligtVägverket anordnatett prov.av
taxichaufförer taxibilar iochmed de särskilda kravenSyftet är

allmänhetentill den taxiåkandeförsta hand i förhållande upprätt-att
skyddssyjieockså ii själva taxitjänstenhålla krav på kvalitet attmen

brottslighet mindre lämpa-grund tidigarehålla dem påborta äravsom
de för yrket.

Återkallelse förarlegitimationav

förarlegitimationde innehartillsynLänsstyrelsen överutövar att som
brottslig gärningtaxiförareför detta. Omuppfyller kraven genomen

taxitrañk eller förutsätt-förare itjänstgöravisat sig olämplig att som
skall länsstyrel-föreligger såningarna för taxilegitimation inte längre

föranleda legitima-brott kanåterkalla legitimationen. De attsomsen
betydelse försådana kan hationen återkallas framför alltär passa-som
tillgreppsbrott ochvåldsbrott,och trygghet,säkerhet t.ex.gerarnas

sexualbrott.

Taxameter

skall varje taxibilfordonskungörelsen 1972:595Enligt 13 § varaa
denoch fastsättningenförsedd Bådemed taxameter. taxametem aven

skall plomberad.vara
ochdetaljerade föreskrifterVägverket har lämnat taxametrarom

deras funktion.
fårendast typgodkändaföreskriver bl.a.Dessa regler taxametraratt

har till-får utföras denplombering endastanvändas och att somav
medVägverket pågår arbeteBilprovning.stånd Svensk Inom nyaav

kommandeutfärdade vidoch de beräknas blitaxameterföreskrifter
reglernaföreskrifternaårsskifte. de tilltänktaI stramas om vemnya

iuppgifter skall lagrasvilkaf°ar plombera liksom taxa-somsom upp
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årlig kontroll skall skeEn uppgifterDemetem. taxametrarna.av som
fram vid kontrollen skall plomberingsföre-tas taxametemur sparas av

där lagradeDet materialet kan användas Skattemyndighetentaget. av
vid granskning taxiföretag. Standardiserade kontrollfunktioner hosav

skall polisens kontroll enklare och snabbaregörataxametrarna att
utföra. Polisen skall kopia avstämningsrapporten.spara en av

5.4 Praktisk hantering hos länsstyrelsen

Trañktillstånd

Länsstyrelsen ansökningar trañktillstånd. Vid dennaprövar pröv-om
ning länsstyrelsen fram uppgifter näringsidkarens vandel viatar om
polisregistret. det juridisk sökandeNär är är prövasen person som
vandeln hos den trafikansvariga hos samtliga har ledandesamt som en
ställning eller bestämmande inflytande i rörelsen. vandelBristandeett
hos de prövade kan räcka för inte tillståndatt etten av personerna
skall lämnas.

Prövningen viljan och förmågan fullgöra skyldigheter detatt motav
allmänna omfattar krets därutöver förstås densamtsamma av personer
juridiska uppgifter framför allt intresse vidDe ärpersonen. som av
denna bedömning hur skatte- och avgiftsbetalningar tidigare harär
skötts. Om någon de prövade har skatteskulderstörre ärav personerna
det hinder för lämna tillstånd.ett att ett

bedöma ledandeFör historik det gäller förmågannäratt personers
för sig undersöks också, huvudsakligen via offentligagöra rättatt

register, vilka bolag dessa tidigare har varit verksamma i och dessaom
bolag har skött sina åtaganden.

denGenom samverkan i vissa län finns mellan olika myndig-som
heter kan länsstyrelsen erhålla ytterligare uppgifter sökanden somom
kan intresse i tillståndsärendet. Skattemyndigheten kanGenomvara av

få kännedom skatterevisioner tillinte lettännut.ex.man om som
restföring skatteskulder hos kronofogdemyndigheten.av

Prövningen ekonomiska förhållanden syftar till bedömaattav
företagets ekonomiska förutsättningar. bedöma detta begärFörutom att

del länsstyrelser vid behov uppgifter kapitalethur förvärvats.en om
Syftet med detta förhindra intjänats användsär att att svartpengar som
för finansiera rörelse det sker också för avslöjaatt att eventu-en men
ella bulvanförhållanden.
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Tillsyn

också tillsynentillstånd harutfärdatlänsstyrelse har överDen ettsom
länsstyrelsendockföreslårYrkestrafikutredningentillståndshavaren. att

juri-detellerfolkbokförd,trafikföretagarendär när äri det län är en
tillsynen.förskall haledning finns,företagetsdisk där ansvaretperson

frågantill det,finns anledningdetingår,tillsynenI att tanär upp
Återkallelse tillståndtillstånd.återkallelsevarning eller ettavavom

tillstånd Dettagrunderpå vägras.sker i ettsettstort somsamma
myndig-och lämnasfrånupplysningar hämtasinnebär att sammaav

tillståndsärende.heter i ettsom
återkallataxiförare och kantillsynLänsstyrelsen har överäven en

Återkallelse skerlämplighetbristandegrundpåförarlegitimation. av
diskvalificerarbrottdömts förförarendärförvanligen ettatt som

taxi-harEftersom denförarlegitimation.innehahonom från att som
uppgifterlänsstyrelsenkörkort fårockså harförarlegitimation om

taxiförare.meddelatsdomar har motsom

taxibranschenEkobrottsligheten i5.5

välfárdssystemetfusk iochsystembristerF USKI RRI/:s rapport -
StockholmspolisenPOLYprojektförredogörs1995:32 ett som

taxibranschen 141.s.inomskattefuskbeivrabedrivit i syfte att m.m.
identifieradesoktober 1994till den 30november 1992tidenUnder 1

arbets-heltdessa 300ocharbetstagare svart450 varavpersoner som
Övriga taxiföre-kontrolluppgift frånhade fåttarbetstagarekraft. 150

till skattemyn-arbetsgivareni tid lämnatshade intesådantaget avmen
90framkomtaxiföretagiförareVid kontroll 90 attdigheten. ettav

bidragformhade någondvs. debidragstagare, att somprocent avvar
slumpmässigtinteUrvaletmed arbetsinkomst.kombinerasinte kan var

och tips.efter spaninggranskadesdeutan
avseende taxi-i kartläggningspromemoriaRiksskatteverket har en

metoder ocholikaflertaltagit sättbranschen utgiven 1995 ett somupp
olikadärskatt. Bl.a.för undgåtaxinäringentillämpas inom tasatt upp

intäkterna ikrympaförmanipuleramöjligheter atttaxametraratt
rörelsen.

närvarandeförStockholms län driverSkattemyndigheten etti pro-
huvudsakligen medgranskas,Stockholms läntaxiföretag ijekt i vilket

400projektet hardelförstaintäktssidan. Iinriktning caaven
företag,med 200beställningscentral 1tillanslutnaföretag, är ensom

inte skettföretag harUrvaletavseende taxeringsåret 1994.granskats av
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slumpmässigt. valdes jämförelse gjordesFöretagen ut attgenom en
företagensmellan den omsättning fanns i mervärdesskattedeklara-som

tioner och den registrerad hos beställningscentralen. Föremålsom var
för granskning blev de företag hade redovisad omsättning400 som en

den hos beställningscentralen bokfördaundersteg 65 procentsom av
inkomsten för dessa företag och i före-omsättningen. taxeradeDen

höjts medkommande fall delägare till aktiebolag har ettav samman-
lagt inklusive skattetillägg septemberbelopp miljoner kr,125om

enskilda chaufförers inkomster höjts med drygt1996. Samtidigt har
skattetillägg. Siffrorna skattemyn-25 miljoner kr, inklusive avser

dighetens ifrånbeslut. Många beslut, långt alla, har överklagats.men
Uppskattningsvis har företagen i genomsnitt undanhållit 30-40 procent

intäkterna. finns inga uppgifter hur mycket den debite-Detav av nu
fall harrade skatten har betalats eller kan förväntas bli det. 225som

anmälts till för misstänkta brott.åklagare
Skattemyndigheten Västmanlands län har tillsammans med andrai

berörda aktion länets taxiföretag.myndigheter gjort motgemensamen
taxiföretag avseende inkomståretSärskild revision gjordes hos 45

fall till åklaga-1993. följd detta arbete 12 har överlämnatsEn är attav
miljo-för Intäkterna till följd aktionen uppgår till 2,8prövning.re av

kartläggnings-kr. Resultatet har redovisats i den nämndaner ovan
promemorian givits RSV.utsom av

började höstenLänsskattekontoret Malmöhus län 1992i närmare
startade de första revi-analysera Malmös taxiföretag och under 1993

sedan dess slutförts. Bland desionema. Sammanlagt revisioner har23
beställningscentral och stadens domine-reviderade företagen finns en

uppgifteri Stockholm harrande minitaxiföretag. På sättsamma som
jämförts med de uppgifterfunnits i beställningscentral somsom en

fall resultatenskilda företag har deklarerat. vissa har,I ett avsom
erhållitssamarbete mellan berörda myndigheter, taxameterrapporter

flygande inspek-från medpolisen omhändertagit dem i sambandsom
sedan jämförts med före-tioner taxifordon. harDessa rapporterav

fattatsbokföring. Revisionema har lett till besluttagens att om en
ökning debiterade och avgifter med drygt miljoner kr. Deskatter 16av
flesta för skattebrott och bok-revisionema har lett till åtalsanmälan
föringsbrott, försvårande skattekontroll.alternativt av
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indelningstrukturell6 En av

olikaskatteundandragandet i
branscher

6.1 Inledning

schablonbeskattningdelbetänkandet diskuteras möjligheten införaI att
brottslighet. Tonvikten liggeri branscher för ekonomiskär utsattasom

skall kunnatanken schablonbeskattningpå taxibranschen är attmen
rubrikenAvslutningsvis, undertillämpas med viss generalitet. över-

branscherdärför frågan i vilka andraväganden och förslag, behandlas
bakgrund tillaktualiseras.taxi schablonbeskattning kan Somän som

aspekterstrukturelladen diskussionen det värde någraär att ta uppav
beskrivningkan skeden ekonomiska brottsligheten vilket genom enav

branscher. Meningenskatteundandragandet sig i olikahur äryttrarav
skatteundandragandet.beskriva de typiska dragen Därut-således att av

skatteundandragandenandra formerförekommer naturligtvisöver av
materialbranschspeciñka. Beskrivningen byggerinte är somsom

slutbetänkande under våren 1997.kommer redovisas i utredningensatt

6.2 Underentreprenörer

skatteundan-bygg-, städbranschen förekommeranläggnings- ochI
förutsätter elleranvändning underentreprenörer idraganden ettavsom

Överst finns uppdraghar iflera led. huvudentreprenör attsomen
i sinanlitarutföra arbete åt uppdragsgivare. Huvudentreprenörenett en

eller delareller för utföra helaflera underentreprenörer atttur aven
huvudentreprenören för defakturerararbetet. Underentreprenören

alternativtutförda redovisar inte intäkten,arbetena. Underentreprenören
oredovisadeanvänder deenbart del intäken. Underentreprenörenen av

ersättning till företagsledaren. Arbets-intäkterna till löner ochsvarta
innehållerinte. Arbetsgivarengivaravgifter och mervärdesskatt betalas

inteanställde redovisarinte preliminärskatt löneutbetalningen. Denpå
lönen deklarationen.i
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utsträckningoch uppdragsgivare i olika med-Huvudentreprenör är
följeranlitas inte alltid lagarde underentreprenörervetna att somom

huvudentreprenörenvissa fall saknas det skäl föroch regler. I att
vanligen håller underentreprenörermisstänka oegentligheter svartamen

begriper allt inte står till.så låga priser professionella köpare rättattatt
redovisas kan det arbetet kom-Eftersom inkomsterna inte svarta
socialbidrag, A-kassa, sjukpenning.bineras med bidragsbedrägerier

i realiteten inte utför någotförekommer underentreprenörenDet att
avdrag förenbart faktureringsbolag. Efterarbete användsutan som

betalningen förprovision för faktureringen hamnarunderentreprenörens
fakturan hos huvudentreprenören använder till svartapengarnasom

Syftet fakturan till underentreprenören få kostnads-löner. med är att ett
avdrag hos huvudentreprenören.

kontrollmöjlighetemaEntreprenörskedjoma kan långa ochgöras
försvåras ytterligare. Särskilda kontrollproblem finnshärigenom när
utländska företag ingår i kedjorna.

anställda utnyttjas arbets-städbranschen förekommerInom att av
reglergivare inte betalar avtalsenliga löner eller iakttar omsom

oseriösa före-arbetarskydd och arbetstid. hänger medDet attsamman
språkkunskaper dåkan använda outbildad arbetskraft ochtagare att

invandrarenödvändiga. Arbetsgivare kan därför rekryterainte anses
torde dekan ha svårt hävda sina intressen. Särskilt utsattaattsom

invandrarnaillegala vara.
har mångablandekonomiska brottsligheten underentreprenörerDen

medföra underentreprenörerorsaker. hårda konkurrensen kanDen att
få vissaoegentligheter förbjuder under varandra och tvingas till att

Även kon-sig iarbeten. huvudentreprenören kan befinna pressatett
bristandepriserna.kurrensläge vilket det nödvändigt få Dengör att ner

kontroll hos uppdragsgivarekontrollen bristande intresset föreller det
konkurrenslägemed hårtoch huvudentreprenörer i kombination ett

brottslighet.grund för ekonomisk Dettaskapar alltså strukturellen
det vanligt medfinns och anläggningsbranschen därproblem i bygg- är

omfattarbl.a. följd sådana arbetenunderentreprenörer, attsom en av
yrkesområden och därför kräver olika specialister.många

bransch i syfteföretagare kan också etablera sig iOseriösa atten
genomfört kontroll-med underentreprenörer.utnyttja Ettsystemet
städbranschen tyderprojekt skatteförvaltningen i Stockholms län iav

enligtföretagare gått i branschen ochpå oseriösa opererat ettatt
Tillunderentreprenörer i syfte undgå skatt.särskilt upplägg med att
förfinns det knappast några sakliga skälskillnad byggbranschenmot

Enbart vid arbetstopparstädföretag anlita underentreprenörer.ett att
behov under-specialarbeten föreligger reelltoch för vissa ett av
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entreprenörer.
företagareinte enbartfinnsuppdragsgivama görBakom som

sektornden offentligaocksåpriservinster låga utan som genomgenom
byggnadsarbeten ellerkostnader förf°ar lägreskatteundandraganden

städtjänster.
storstadsområdena.svårast iproblemenbranschföreträdareEnligt är

hushålltillTjänster6.3

bestårbyggsektornbrottsligheten inomekonomiskadendelEn avav
utför arbetenHantverkamahushållen.tillhantverkstjänster svartsvarta

inkomstskatt,medför varkenvilketredovisa intäkterna attutan att
hantverkarenOfta kommerbetalas.mervärdesskattellersocialavgifter

tilloch dåskall utförasarbetetoch konsumenten svartöverens attom
regelvita arbete. Konsumentenmotsvarande ärprislägre änett som

tillmöjlighetfinns någondet inteeftersomfakturorinte intresserad av
byggnadsarbetenskattereduktiontillfälligaavdrag. Den nusom

deteftersomkvittonbegära ärdock konsumenternagäller stimulerar att
skattelättnaden.förförutsättningen

svårighetenarbetenaför degrunden attstrukturella ärDen svarta
ekonomiska intressethushåll.hos Det ärutförsarbetenkontrollera som

omständighetYtterligarebåda är att svartaockså hos parter.stort en
breda lagerinomdevanligablivit såtorde haarbeten att accepteras av

befolkningen.
imåleriarbetengällandemåleribranschenförFöreträdare attgör

följdtill1970-taletunderupphördei principkonsumentsektom av
installa-elektriskagällerdetsektorn. Näroch denskattetrycket svarta

konsu-det troligtws-installationerochvåtrumsarbeten atttioner, är
följdernanegativaeventuellaför derespekthar större avmenterna

arbe-felaktigareklamerakunnadärmed intresseocharbetet attett av
etablera-sig tillvänderutsträckningimedförDetta störreattten. man

kvitton.de företag och begär
olikagällerheltuteslutandesåsektor är svartEn gott somsom

hushåll. frågahos Istädningdvs.hushållstjänster,former omm.m.av
hosProduktiviteten lågproblemet.skattekilen ärhushållstjänster är

snabbaremycketgår inteoch strykningStädning,hushållstjänster. tvätt
tjänsternautför arbetena. Närsjälvutföraför andra änatt om man

för hus-ersättningenoch det påinkomsterbeskattadebetalasskall av
blir prisetinkomstskattsocialavgifter ochbetalasskallhållstjänstema

till-företagarehushållstjänstemaUtförsför högt.för de flesta enav
hushållstjänstemaSkattekostnadema ärmervärdesskatt. görkommer att
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svarta.
Ett särskilt problem det gäller hushållstjänster arbets-när är att

saknar försäkringsskydd och därför står utanför delartagarna stora av
det sociala skyddsnätet.

6.4 Kontantbranschema

Många branscher domineras företag säljer eller tjänsterav som varor
till konsumenter och där transaktionerna många och småär avser
belopp. Kunderna inte intresserade kvitton eftersom beloppenär ärav
små och det saknas behov verifikationer för kunna reklameraattav
eller hävda sin äganderätt. Konsumenter saknar möjlighet utnyttjaatt
verifikationer för avdrag i deklarationen. vissa branscherInom kan det
också vanligt kvitton inte används, hos frisörer och inomatt t.ex.vara
den tillfälliga försäljningen. Skälet kan kunderna inte hellerattvara
efterfrågar kvitton. faktorerDessa det möjligt inte redovisagör att
samtliga intäkter.

Branschema ofta svåra kontrollera. Tillhandhålls i huvudsakär att
tjänster med obetydligt varuinnehåll det omöjligtett är nästan att
kontrollera verksamheten eftersom det då inte utifrån företagets inköp
går beräkna intäkterna. Inom och taxibranschemaatt t.ex. restaurang-
förekommer ochdet verksamheten krymps, dvs. både kostnaderatt att
intäkter minskas i syfte försvåra kontroll.att

Om företagen små ökar riskerna för skatteundandraganden efter-är
behovet interkontroll kan användas för extemkontrollsom av som- -

Ägarenminskar. kontrollerar själv kassaflödet och behöver inte an-
vända kassaapparater för övervaka verksamheten. Eftersomt.ex. att
företagen ökar möjligheternasmå undgå kontroll eftersom skatte-är att
förvaltningen saknar granska den mängdennärmareatt storaresurser
småföretag.

oredovisadeDe intäkterna används till löner och ersättningsvarta
till restaurangbranschenInom det inte ovanligt medägaren. ärt.ex.
arbetskraft helt eller delvis avlönad medär svartasom pengar.
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till7 Bakgrund
schablonbeskattningen

Schablonbeskattning i Sverige7.1

schablonbeskattning inkomstDet finns några exempel på av av
gäller för utländskanäringsverksamhet i Sverige. Schablonbeskattning

utländsktskadeförsäkringsföretag. Försäkringsrörelse drivs ettsom av
tvåskadeförsäkringsföretag skall skattepliktig nettointäkt redovisasom

här bedriven försäkringsrörelseföretagets premieinkomstprocent avav
inkomstskatt,2 § 6 lagen statlig SIL.mom. om

finns också för bostadsföretag, bostads-schablonbeskattning t.ex.
rättsföreningar, under inkomst näringsverksamhet schablon-som av
mässigt skall redovisa fastighetens taxeringsvärde.3 procent av

inkomst näringsverksamhetschablonbeskattningEn typ av avav
utländsk skatt.behandlas i lagen 1986:468 avräkning Detäven om av

sjöfart eller luftfart i internationellgäller skattskyldiga driversom
kan svenska skatter nedtrafik. Enligt avräkningslagen sättas om en

bl.a.intäkt beskattats i utlandet. lagen med utländsk skattIäven menas
grund-skatt erlagts i utländsk i den mån skatten beräknats påstatsom

jämförlig grund.val fraktintäkter eller biljettintäkter eller därmedav

Schablonbeskattning i förenklingssyfte7.2

schablonbeskattning tid börjatI vårt land har frågan på senareom
möjligheterdebatteras. enbart schablonbeskattningens frånDet inteär

ekobrottssynpunkt tilldragit intresse den förenklingsig ävenutansom
schablonbeskattning för småföretagare.kan innebärasom

värdefull för närings-aspekt schablonbeskattning kanEn är att vara
idkare kanmed invandrarbakgrund på grund språksvårighetersom av
ha skatteområdet.svårt sig in i alla de regler gäller påsättaatt som
Från invandrarpolitiska utgångspunkter kan alltsånärings- och
schablonbeskattning nyföretagandet.stimulerasättett attvara

polskaSkattemyndigheten i Malmöhus län samarbetar med den
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kunskapsöver-skatteförvaltningen i utvecklingsprojekt bl.a.ett om
problem med den ök-föring. polska skattemyndighetemasDe stora

bristfälliga kunskaper i redovisning harningen småföretagare medav
schablonbeskattning.bl.a. fått lösning olika former Dessasin avgenom

intresse.har röntsystem
Även schablonbeskattning i syfte förenkla hante-Frankrike har att

ringen för både skattskyldiga och myndigheter.
syftegenomförde skatteförvaltningen arbete iUnder år 1995 attett

fram-till förenklingar skattesystemet. Avfram förslag rapportenta av
flera länder finns17.går bl.a. följande RSV 1995:10, IRapport s.

tjänsteprodu-småföretag, främst iinslag schablonbeskattning avav
utifrån schablonmässigtbranscher. Beskattningen skercerande en

till verkliga inkomster ochberäknad inte har anknytninginkomst som
beskattainte. Syftetutgifter. rörelseresultat beräknas alltsåNågot är att

Fördelen förhans arbetsinsats.näringsidkaren för i fall värdetvart av
sker med någon slags normal-det beskattningen alltidallmänna är att

betalahan inte behöverFördelen för företagarenlön i branschen. är att
frånavviker markantschablonen.skatt förtjänster Systemetpå utöver

skattefönnågeprincipen ochsvenska beskattningsprinciper netto-som
vissa branscher,rörelseresultat.vinst grund för beskattning Iavsom

obefint-intillsärskilt intäktssidandär kontrollmöjlighetema är nästav
fastställas kannäringsverksamhet lätt kanliga där förekomst avmen

statsfinansiellt resultat.metoden säkert gottge
skallsärskild utredarenyligenRegeringen har överutsett seen som

näringsidkare och delägareför enskildaoch utvärdera regelsystemet
skall avslutat föreUppdragethandelsbolag Dir 1996:78. ut-vara

möjligheterna tillskall särskiltgången Utredarenår 1998. övervägaav
modell till modi-Bl.a. hänvisas till RSV:sförenklingar i systemet. en

jfrmed låg omsättning RSVfierad kontantprincip för näringsidkare
1995:10.Rapport

modifierai vissa delaralltså i första hand påUppdraget går attut
förförenklande syfte deföretagsbeskattningen iden konventionella

uttryckligt uppdragDirektiven innehåller inte någotminsta företagen.
förenkla beskatt-schablonbeskattningsmodell förfram attatt ta en

beakta de erfarenheterningen. utredaren börDock att somanges
gjort beträffande schablonbeskattning.Branschsaneringsutredningen

Företagsbeskattningen7.3

nettovinstbeskatt-företagsskattesystem bygger på principenVårt om
mellanskillnadenför beskattningen kanning. Grunden sägas vara
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enligt bokförings-Inkomstbeskattningen skerkostnader.intäkter och
räkenskaps-skall redovisas detoch kostnadergrunder. Intäktermässiga

uttryckligredovisningssed såvida ingengodtill vilket de hör enligtår
redovisningenbokföringsmässigadenbestämmelse Isäger annat.

perioderutgifter olikaochföretagets inkomsterfördelas alltså
ochtillgångarföretagets samtligavärderaperiodisering. Genom att

redovisningenpåverkarbalanspostererhålls resultatet.skulder De som
främstriktning för visst årresultat i positivdärmed rörelsens äroch ett

ochkostnaderförutbetaldapågående arbeten,varulager,fordringar,
i negativpåverkar resultatetbalansposterupplupna intäkter. De som

kostnader ochupplupnaförskottshyror,varuskulder,riktning främstär
frånbalanseras år år.skallintäkter.förutbetalda Dessa poster

årligainventarier får avdragandramaskiner och görasFör genom
värdeminskningsavdrag.

fårmarkanläggningarochbyggnaderanskaffningUtgifter för av
med vissberäknadevärdeminskningsavdragårligadras genomav

markanläggningens värde.byggnadens ellerprocent av
hänför-inkomster intäktersyftar till dePeriodiseringen äratt som

hänförbaraperiodde tillställastill perioden skaliga mot samma
förtill grundliggerbokföringkostnaderna.utgifterna Företagets

särskildafinnsfrån detskatteunderlaget. Bortsettberäkningen attav
kanvissa avdragstorleken påskattebestämmelser reglerar t.ex.som

företagsekonomiskadel bygger påbeskattningen till storsäga attman
beskattningen.central roll iharredovisningenprinciper att engenom

barautgifter inteochinkomsterföretagetsperiodisering ärEn av
nödvändigocksåinkomstbeskattningenförgrundläggande ärutan av

kredit-och intressenter,ledningskäl.praktiska Företagetsandra t.ex.
fortlöpande fåregel beroendeoch leverantörer,givare attär enavsom

utfallet.ekonomiskabild detöver

ochredovisnings-påUtvecklingen7.4

företagsskatteområdet
närings-inkomstslagetnuvarandeskattereform detårsFöre 1990 var

jordbruksfastig-rörelse,inkomstslagskildauppdelat påverksamhet tre
fastighet.het och annan

inkomstberäkningenskedderörelseinkomstslagetdet tidigareFör
kommunalskatte-före årsgrunder redan 1928bokföringsmässigaenligt

vilkenenligtutvecklades praxisårtiondena föreUnder KLlag KL. en
bok-enligtbeskattadeshandelsböckerföraskyldigade attvarsom
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Övrigaföringsmässiga grunder. rörelseidkare beskattades enligt kon-
tantprincipen.

Genom infördes den fortfarandeKL gällande bestämmelsen attom
inkomst rörelse numera näringsverksamhet skall beräknas enligtav
bokföringsmässiga grunder.

Bokföringen kunde antingen ordnad eller enkel. Med ordnadvara
bokföring avsågs dubbel bokföring avslutades med vinst- ochsom
förlustkonto. enkla bokföringenDen avslutades inte med vinst- och
förlustkonto. Bokslutspostema fick i stället deklarations-påanges
blanketten.

bokföringslagI 1929 års fanns undantag från bokföringsskyldighet
för rörelseidkare med verksamhet mindre omfattning. Torghandlareav

befriade från bokföringsskyldighet verksamheten utövadest.ex.var om
endast med hjälp maka, barn under 16 år ochav en annan person.
Motivet för undantagen verksamheterna bedrevs undernärmast attvar
så enkla former bokföringsskyldigheten skulle onödigt be-att vara
tungande. stället förelågI skyldighet föra handelsböcker,atten en
form bokföring kunde mycket enkel och fögaartav som vara av
värdefull beskattningssynpunkt alltså enklare denännu änur ovan
nämnda enkla bokföringen.

Undantagen i bokföringslagen hade dock begränsad betydelseen
eftersom ställdeKL krav redovisning. Undantagen från bokförings-
skyldigheten avskaffades slutligen i tillkomstensamband med 1976av
års bokföringslag. såNumera samtliga näringsidkareär gott som
bokföringsskyldiga. Enligt bokföringslagen behöver dock inte enskilda
näringsidkare årsbokslut den årliga bruttoomsättningenupprätta om
normalt understiger 20 basbelopp drygt 700 000 kr.

det gamla inkomstslaget jordbruksfastighetI skedde ursprungligen
inkomstberäkningen enligt kontantprincipen. innebarDet intäktatt som
redovisades kontanta inkomster och kostnader betalda utgifter.som
Någon hänsyn tillinte lager och andra balansposter. Enligt praxistogs
kunde jordbruksinkomster beräknas enligt bokföringsmässigaäven

Årgrunder bokföringen ordnad. 1951 infördes formellom var en
möjlighet för jordbrukare frivilligt övergå till bokföringsmässigatt

Årinkomstberäkning. 1972 blev denna ordning obligatorisk även om
övergångsbestämmelsema innebar samtliga jordbrukare gickatt över

Årvid 1980 års taxering. 1976 gick renskötselföretagensenast över
från kontantprincipen till bokföringsmässig inkomstberäkning.

Även för det tidigare inkomstslaget fastighet beräknadesannan
Årinkomsten enligt kontantmetoden. infördes1978 möjlighet tillen

frivillig övergång till inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga
grunder. vid skattereformFörst 1990 års upphörde kontantredovis-
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ningen definitivt.
alltså samtliga näringsidkare enligt bokförings-beskattasNumera

metoden den företags-mässiga grunder eftersom den äranses vara som
framgåttkorrekt för bestämma inkomsten. Somekonomiskt mest att

inkomstberäkningfrån kontantmetoden tillhar utvecklingen gått en
redovisningsskyldighetenVidare harenligt bokföringsmässiga grunder.

utvidgats.

Skattesatser7.5

samtidigtsänktes skattesatsernaskatterefonnGenom 1990 års som
och ekono-inkomstbeskattas aktiebolagskattebasen utvidgades. Nu

Utdelning frånföreningar med skattesats 28miska procent.omen
på 30med skattesatsaktiebolag inkomstbeskattas hos mottagaren en

beskattningenföreslagit lättnader iRegeringen har nyligenprocent. av
1996/97:45.onoterade företag prop. För-bl.a. utdelning på aktier i

utdelningochberäknas varje årslaget innebär visst attatt ett utrymme
hos aktieägaren.från beskattninginom detta undantasutrymme

betalarnäringsverksamhet och inkomst tjänstinkomstFör avav
med 25statlig inkomstskattfysiska kommunalskatt samtpersoner

brytpunkten.för inkomster överprocent
räkenskapemanäringsverksamhet kan idriverFysiska personer som

skallsådana avsättningarexpansionsmedel. Påavsättning tillgöra
expansionsmedlenmed Närexpansionsmedelsskatt betalas 28 procent.

beskattasnäringsverksamheten ochintäktsförs de iåterförs minskas
fall statlig inkomstskatt. Expan-förekommandemed kommunal och i

deltill dentill den skattskyldigebetalas tillbakasionsmedelsskatten
expansionsmedlen minskar.

enligtbeskattasskattsubjekt delägarnaHandelsbolag inteär utan
juridiskafysiska ellervanliga regler beroende på de är personer.om

skattedebatten diskuterasallmännaskattelitteraturen och i denI
nettovinstbeskattning.beskattning Begreppformerandra änäven av

produktions-bruttoskatter ochproduktionsfaktorskatter proms,som
Boch 87, B 1979:3, Dsskatter förekommer SOU 1977:86 Ds

1989:34.1981:15, SOU

Socialavgifter7.6

enligtarbetsgivaravgifter betalas tillskalllöner och förmånerPå staten
arbetsgivarensocialavgifter.lagen Det är1981:691 är av-somom
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näringsverksamheten.giftsskyldig. Avgifterna avdragsgilla i Av-är
avgiftsunderlaget lön, fönnåner.gifterna uppgår till 31,56 procent

med F-skattsedel, alltså inte har någonEnskilda näringsidkare som
egenavgifter för finansieringen den all-arbetsgivare, skall betala av

sociala ändmål. Förutsättningen dockförsäkringen och andra ärmänna
ifrågavarande förvärvskällan iverksam i dennäringsidkaren äratt

skall särskild löneskatt betalas enligtomfattning. falltillräcklig I annat
förvärvsinkomster.särskild löneskatt på vissalagen 1990:659 om

Egenavgiftema avdrags-Egenavgiftema uppgår till 29,75 ärprocent.
inkomst passiv näringsverksamhetgilla inkomsttaxeringen.vid För av

egensavgifter-skattedelenlöneskatt,betalas särskild motsvarar avsom
och ingalöneskatten uppgår till 21,39särskildaDen procent gerna.

arbetsgivaravgifter.egenavgifter ochförmåner till skillnad mot
tjänst ochför förvärvsinkomsterskall fysiskaNumera personer

egenavgifter enligt lagenbetala s.k. allmännanäringsverksamhet
egenavgifter.allmänna1994:1744 om

Mervärdesskatt7.7

i mervärdesskattelagenmervärdesskatt finnsBestämmelser om
huvudsakligenbetalas tillMervärdesskatt1994:200. nä-staten av

omsättningskattskyldiga vid skattepliktigringsidkare och andra av
Skattskyldigheten inträder i princip haroch tjänster. när varanvaror

tillhandahållits.levererats eller tjänsten har
investeringarendast konsumtionen medanMervärdesskatten belastar

flerledsskatt, dvs. den i allaSkatten s.k.inte beskattas. är tas uten
levere-skatt företagen skalldistributionsled.produktions- och Den som

denmellan den skatt utgår påin till skillnadenärstaten egnasomra
inköpen in-mervärdesskatt och skattenförsäljningen utgående

anskaffade investe-får skattgående mervärdesskatt. Därvid även
ringsvaror räknas av.

beskattningsunderlaget.vanligaste skattesatsenDen 25är procent av
livsmedel ochbl.a.finns också lägre Skattesatser, påDet 12 procent

på bl.a tidningar.6persontransporter samt procent
77/388/EEGmervärdesskattedirektivetEnligt artikel 24 i det sjätte

förenklat förfarande förhar medlemsländerna möjlighet tillämpaatt ett
Bestämmelserna siktepåförande uppbörd mervärdesskatt. påoch tarav

och struktur inteföretag grund sin verksamhetmindre på ärsom av
för mervärdesskatt.de generella reglernalämpade underordnasatt

begränsningar för förenk-Länderna själva bestämma villkor ochkan
särskild konsultationlingama, införandet skall alltid föregås av enmen
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artikelenligt 29.
regleras förenklad hanteringartikel direktiv25I avsamma en

for farrners.för lantbrukare flat-rate schememervärdesskatt
förfarandetske i syfte förenklaartikel får avvikelserEnligt 27 att

skatteundan-förhindra vissa slagskatt ellerför påförande att avav
med stöd artikel kräverskatteflykt. Avvikelser 27draganden eller av

ministerråd.medgivande från EU:s

Punktskatter7.8

produk-skatter vidsådana indirektapunktskatterMed tas utsomavses
Punkt-och tjänster.tillhandahållande vissaimport,tion, etc. av varor

ocksåfrån mervärdesskatten,skiljer sig därvidskattema är ensom
punkt-rad olikagenerell räckvidd. finnsmed Detindirekt skatt enmen

för skat-skatteförfattningar. Gemensamtregleras i skildaskatter, som
regleras i lagenbeskattningsförfarande,enhetligtär ettterna som

prisregleringsavgifter,och LPP.punktskatter1984:151 om
och spellotterierpunktskatter påfinns ocksåDet tas ut t.ex.som

avgifter i vissafinns ocksåstämpelskatt.eller i form Det somav
bekämpningsmedelavgifterpunktskattemaavseenden står nära, t.ex.

och gödselmedel.
be-finnscirkulationsdirektivet 92/12/EEGEnligt gemensamma

alkoholdryckeralkohol ochmineraloljor,stämmelser för punktskatt på
kvarartikel har medlemsländernatobaksvaror. Enligt 3 rätten attsamt

nämndadepåförs andrabibehålla skatterinföra eller än nysssom
inteskattersådanaMedlemsstaterna har även rätt att ta ut somvarorna.

tillhandahållande tjänster,omsättningsskatterkan betecknas avsom
punktskattebelagdasamband medhardäribland sådana varor.som

inte leder tilldock sådana skatteri båda fallenFörutsättningen är att
mellan medlemsstaterna.gränsforrnaliteter i handeln

skatteroch betalningRedovisning7.9 av

och avgifter

bl.a.socialavgifter finns iuppbörd skatt ochBestämmelser avom
social-uppbörd1953:272 och lagen 1984:668uppbördslagen avom

igrundläggande principarbetsgivare.avgifter från En upp-
skattskall betala preliminärskattskyldigabördslagstiftningen deär att

slutligadenmöjligt kanmed belopp så nära antas motsvarasomsom
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skatten. preliminära skatten skall vidare betalas successivtDen i anslut-
ning till inkomstemas förvärvande.

preliminära skallDen skatten betalas skatteavdrag ersätt-genom
ning för arbete A-skatt eller enligt särskild debitering F-skatt och
särskild A-skatt.

Preliminärskattsedeln kan antingen ellerA- F-skattesedel.vara en
hur den preliminära skatten och socialavgiftema förTypen avgör

innehavaren skall betalas in. har A-skattsedel skallFör en person som
arbetsgivaren skatteavdrag ersättning för arbete, medan arbets-göra
givaren aldrig skyldig skatteavdrag förär göraatt en person som
endast har F-skattsedel.en

kanflertalet innehavare A-skattesedel löntagare.Det Detärstora av
fått sin F-skattsedel återkallad elleräven vara personer som personer
eftersominte vill ha F-skatt behov detta saknas, t.ex.som av varu-

handlare. arbetsgivaren för innehavareDet A-skattsedelär som en av
för skatteavdrag för arbete denpå ersättning ochgörs attattsvarar

avdragna skatten levereras in till skattemyndigheten.
utfärdas förSkattsedel på preliminär F-skatt skattskyldig somen

bedriver, eller komma bedriva, näringsverksamhet. F-skatt-antas att
sedel utfärdas efter ansökan och till skattsedeln fogas F-skattebevis.ett

F-skattsedel själv for skatt redovisas tillInnehavaren attsvararav en
skattemyndigheten.

arbetsgivaravgifterUppbörden inom socialförsäkringen ärav sam-
ordnad innehållitsmed uppbörden preliminär skatt har avav som
arbetsgivare.

redovisas beräk-samband med preliminär skatt för arbetstagareI att
eventuellaockså de arbetsgivaravgifter belöper lönen samtnas som

naturaförmåner.
arbetsgivare skall inte skatteavdrag eller betala arbets-En göra

givaravgifter vid utbetalning ersättning till enbart harnågon F-av som
medskattsedel. Vid utbetalning ersättning till juridisk A-av en person

skatt for arbete skall skatteavdrag alltid med 30göras procent av
Ärersättningen. utbetalningen juridisk skallmottagaren personav en

emellertid inte arbetsgivaravgifter betalas.
Regler redovisning och uppbörd mervärdesskatt finns iom av

förmervärdesskattelagen. Redovisningsperioden mervärdesskatt om-
fattar kalenderrnånad. innebär redovisning och betalningDet atten av
mervärdesskatt skall ske varje månad. deklarationen utvisarOm över-
skjutande ingående mervärdesskatt sker utbetalning från mervärdes-
skattesystemet. månatliga redovisningen och betalningenDen av mer-
värdesskatt gäller företag med årsomsättning dvs. beskattnings-en
underlag exklusive gemenskapsintema förvärv och import över-som
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stiger miljon kr. med lägre omsättning redovisar enligtFöretagen
huvudregeln mervärdesskatten gång året i självdeklarationen.en om
Mervärdesskatten kommer då ingå i den slutliga skatten och därmedatt

i den kommande preliminära skatten.även
nackdel med dagens uppbördssystemEn den bristande enhetlig-är

heten det gäller redovisning, inbetalning och hantering olikanär av
skatter och avgifter. Exempel den bristande enhetlighetenpå är att
avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter i olika hänseenden
redovisas och betalas F-skatt, preliminärpå skatt påsätt än räntaannat
och utdelning, kvarstående skatt, tillkommande skatt och mervärdes-
skatt. Redovisningstidpunktema i fallvissa olika. gällerDetsammaär
de redovisningshandlingar används. Vidare inbetalningar tillgörssom
skilda konton. Rutinema varierar också vad gäller påminnelser, an-

Ävenmaningar och överlämnande till indrivning. sanktionssystemen
skiljer sig i vissa fall beroende på vilken skatt eller avgift det är
fråga näringsidkare behöver i dag i regel skatte-En 30göra änom. mer
och avgiftsinbetalningar under år avseende direkta skatter, arbets-ett

givaravgifter och mervärdesskatt. skatt- eller avgiftsskyldigDen ärsom
måste hålla reda på mängd olika handlingar. Samtidigt läggeren
skattemyndighetema på handläggning redovis-storaner resurser av
ningama. Olika skatter och avgifter hanteras i skilda delar detav
tekniska finns inom skatteförvaltningen. Många gånger kansystem som
det svårt få samlad bild vilka redovisningar harattvara en av som
lämnats och vilka skatter och avgifter har betalats.av som

uppbördssystem skattekonto7.10 Ett nytt -

betänkandet förI skatteinbetalningar SOU 1996:100Ett nytt system
föreslås införs 1997/98.uppbördssystem från årsskiftetett nyttatt

Debitering, redovisning och betalning skatter och avgifterav sam-
ordnas i med skattekonton. Skattemyndigheten skallHosett system
finnas skattekonto för ellervarje skatt- avgiftsskyldig. Samtligaett
redovisningar och betalningar skall registreras på kontot. Av störst
betydelse slutlig skatt, F-skatt, innehållen preliminär skatt skatte-är
avdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

skattekontot skall löpande bokföras dels debiterade delsPå skatter,
de skatter och avgifter den skatt- eller avgiftsskyldige redovisar.som

beräkning den slutliga skatten eller skatt eller avgiftEn ny av annan
bokförs kontot den dag då skatten eller avgiften förfaller till betal-på

ning.
i föreslås förfallodag förDen 12 januari och i augusti den 17 vara
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F-skattska betalaenbartavgifter för denochbetalning skatter somav
betalningstid-arbetsgivaravgifter. Sammaocheller avdragen skatt

mervärdesskattbetalaskallskattskyldigedenskall gällapunkter om
till högstmervärdesskatt uppgåravseendebeskattningsunderlagenoch

efterandra månadenbetalas då iMervärdesskattenkr.miljoner40
arbetsgivarav-ochavdragna skattenoch denredovisningsperioden

kategoridennaredovisningsperioden. Föreftergifterna i månaden
förförfallodagarnabetalningarnasamordnasskattskyldiga attgenom

förfallodagamasamordnasaugustisenareläggs. Imervärdesskatt genom
F-skattarbetsgivaravgifter ochavdragen skatt,betalningarnaatt av

tidigare-mervärdesskattbetalningstidpunkten förmedansenareläggs
läggs något.

överstiger 40beskattningsunderlagmedskattskyldigaFör som
mervärdesskattför betalningförfallodagensenareläggsmiljoner kr av

redovisningsperioden. Dennaeftermånadentill den 26 i närmast
och arbets-avdragen skattskall betala F-skatt,skattskyldigakategori

månad under året.varjejanuari den 17den igivaravgifter 12senast
konto-bankkonto därinte olikskattekontotUppbyggnaden är ettav

olika belopp.ochhavaren sätter uttar
iredovisasskattskyldige skall lämnauppgifter denAlla ensom

ilämnas gångskallskattedeklaration. Denenda handling enen-
månaden.

till-kontohavarenskall räknasoch andra beloppBetalningar som
skatterolikaavräkningsordning mellannågonskall bokförasgodo utan

avgiftsskyldige kanellerskatt-skattekontot. Denavgifter påoch
vissbetalning tillhuvudregel intesåledes attstyra avse enensom

avgiftsskuld.ellerskatte-
skattekontottransaktionförekommitmånad det harVarje ensom

följasskall i regelAvstämningenskall kontot ettstämmas avav.
år.gångminstskallkontonkontoutdrag. Samtliga stämmas perenav

fungeraförförutsättermöjliggör, ochskattekontonmedEtt attsystem
betalningspå-avstämningar,för bl.a.effektivt, enhetliga rutiner

ochde skatterrestföringsåtgärder avseendeeventuellaochminnelser
uppkommeravstämningendet vidi Omavgifter ingår systemet.som

betala.påminnelsekontoutdraget innehållaskallunderskott attett en
läm-fortlöpandefordringarskall obetaldabetalningspåminnelsenEfter

skatte-transaktioner påharkontohavareför indrivning. För somnas
underskott pågällahuvudregelmånad skallkontot varje att ettsom

kr.till minst 10 000det uppgårtill indrivningkontot ska lämnas om
Överskott tillgängligthuvudregelskattekonto skallett varasom

kunnaåterbetalningkontroll skanödvändigEfterför kontohavaren.
månaden.helst undergöras när som
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arbetstagare skall i dag arbetsgivaren innehålla preliminärFör som
skatt. Innehållen preliminär skatt för arbetstagare skall under resp.en
år debiteras vid arbetsgivarens redovisning och krediteras vid betal-
ningen. Bokföring föreslås ske arbetsgivarens skattekonto. Debite-

ledning de skattedeklarationer arbets-ringen sker löpande med av som
den preliminära skatten skall fördelas pågivaren in. Hurgett resp.

först kontrolluppgifter lämnas, vilket skallarbetstagare redovisas när
januari efter inkomståret. Kontrolluppgiftemaske den 31 åretsenast

kommer såväl krediteringsunderlag för arbetstagareutgöraatt resp.
de redovisade skatter debiterats påunderlag för kontrollsom av som

arbetsgivarens under Preliminär skatt har redovisats ikonto året. som
kontrolluppgift föreslås bokförd och krediterad den skatt-bli på

motsvarande slutligaskyldiges konto först i samband med denatt
skatten debiteras kontot.

F-skatt utökas den nuvarande skyldighetenden betalarFör attsom
Deklaration skall lämnas denlämna preliminär självdeklaration. om

slutliga skatten kommer bliskattskyldige fått kännedom den attattom
betydandehögre den preliminära skatten med belopp ärän ett som

Skattemyndighetenmed hänsyn till den skattskyldiges förhållanden.
deklarationsskyldigföreslås också få generell föreläggarätt atten en

Skattemyndig-lämna självdeklaration. Vidare föreslåspreliminäratt en
heten få löpande inkomstår för kon-revision underrätt göra attatt

uppgiftsskyldigheten fullgjorts.trollera deklarations- ochatt
regleringenbetänkandet har också föreslagits skärpningI aven av

för företagsledare i fåmansföretag-skattebevis. F-skattsedelF En etten
återkallas i vissa falleller i fåmansägt handelsbolag skall kunnaett

anledning inte har återkallat företagetsmyndigheten någonäven om av
ellerF-skattsedel för fåmansföretageller bolagets F-skattsedel. En ett

företags-fåmansägt återkallas ocksåhandelsbolag skall kunnaett om
ledaren företaget handlat sådant F-i eller bolaget har på sätt attett
skattsedel inte får utfärdas för företagsledaren.
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Schablonbeskattning i andra8

länder

Allmäntl

fleraSchablonbeskattning finns i varierande form och utsträckning i
sikte enskilda näringsidkareeuropeiska länder. Bestämmelserna påtar

för de minsta företagen.och syftet ofta förenkla beskattningenär att
förekommer förenkladeschablonbeskattning ocksåUtöver system

mindre företagför bokföring och därmed beräkning inkomsten. Förav
enligtkan inkomstberäkningen enligt kontantmetoden och inteske

bokföringsmässiga grunder.

Belgien8.2

inte föra räken-Enskilda näringsidkare med låga inkomster behöver
År skulle inkomstenskaper enligt de ordinarie reglerna. 1992 netto-

näringsidkaren skulle kunnavinsten understiga för100 000 BFR att
beskattas flat-rate arrangements. stället kan beskattningenenligt I

Skattemyndigheten.bestämmas överenskommelse medgenom en
Beskattningen då för i sänder.bestäms årtre

avdrag för företagschablonsystem gäller beräkningenEtt annat av
med inriktning handel. Storleken avdragen bestämspå genom

Vidoch branschorganisationer.förhandlingar mellan Skattemyndigheten
dessa typiska kostnaderna i verksamheten.beräknas de

8.3 Frankrike

franska bolagsbeskattningen bygger den industriella ellerDen på
kommersiella nettoin-vinsten. drag vinstenI motsvaras avgrova
komsten avyttringfrån företagets verksamhet, inklusive vinst vid av

bokförings-anläggningstillgångar. Inkomstberäkningen sker enligt
mässiga grunder.
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Schablonavdrag för kostnader

schablonavdrag för kostnader gäller företagordning medEn som
franc. företag behöver deklarationtill 000 i sin70 Dessaomsätter upp

Härefter schablon-endast lämna uppgift omsättningen. medges deom
avdrag för kostnader med 50 handel eller 25 övrigaprocentprocent
innan skatteberäkning sker.

Schablonskatter

Schablonbeskattning gäller företag, inte skyldiga betalaär attsom
bolagsskatt, med omsättning till franc handel500 000en upp resp.

franc servicenäringen. Myndigheterna schablon-150 åsätter000 en
skatt beräknas på normal nettovinst, gäller under två årsomsom en

enterprise might normally make in the light ofthe profit which the
its conditions of activity.

fria yrkesutövare professional income medSystemet gäller även
intäkter till franc.000175upp

Schablonbeskattning falli andra

bokföringberäknas beroende det saknasinkomsten inte kan påNär att
inkomstberäkningenkan ligga till grund föreller bokföringen inteatt

modeller. vanligastebestäms inkomsten utifrån flera empiriska Den
vissmetoden bestämma inkomsten gängseär procentatt som en av

schablonbeskattning sker förkostnader i verksamheten. formDenna av
gällaföretag saknar i egentlig mening inkomster. kanDetegnasom

försäljningsföretag informationsföretag serviceföretag utföreller som
frånföretag och inkomster bidrag detuppdrag något ärannat vars

med skatte-andra Beskattningen bestäms efter förhandlingarföretaget.
vadmyndigheten och syftet beräkna inkomstär motsvararatt somen
in-oberoende serviceföretag skulle redovisa. Normalt uppgårett

Andra metoderkomsten till mellan och utgifterna.8 10 procent somav
används beräkna bruttovinsten eller nettovinsten.är att

8.4 Spanien

förekommer statlig, regional regionerI Spanien bl.a. 17 autonoma
statliga viktigast.och kommunal inkomstbeskattning, den ärvarav

dubbel-Bolagsskatten Utdelningar från aktiebolag35är procent.
beskattas vid beräk-formellt bolagsskatt inkomstskatt,resp. men
ningen inkomstskatt beaktas bolagsskatten vilket påmottagarensav
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dubbelbeskattningen.eliminerarvisst sätt
20-56skalaprogressivenligtinkomstbeskattasFysiska enpersoner

lönesummanarvsskatt. PåochförmögenhetsskattfinnsVidareprocent.
närings-Enskildamed 30socialavgifterarbetsgivarenbetalar procent.

beroende valochinkomstersinasocialavgifter påbetalaridkare av
avgiftssatser.radfinnssociala förmåner en

IVAmervärdesskattenharområdebeskattningensden indirektaPå
finnsDet16normala skattesatsendenbetydelse och är procent.störst

ochmil. 4hotell,skattesatser, 7ytterligare två restaturangerprocent
m.fl..baslivsmedeltidningar,procent

förgällerstämpelskatt Detegendomsöverlåtelser t.ex.Vid ut.tas
fordon.ochlägenheterfastigheter,

ekono-skattskattbetydelsefull IAE;ärför kommunernaEn en
bestämsnäringsidkare. Skattesatsenbetalasaktiviteter,miska avsom

läget,geografiskadetmeddetaljeratenligt parametrar:systemett
olikaharverksamhet. Olikaochstorlek t.ex.gatorföretagets typ av

och demellan dessasamband parametrarfinnsvärden. Det näraett
schablonbeskattning seinkomstbeskattninganvänds för genomsom

betalaficknäringsidkamadärtidigarenedan. IAE systemettersatte
undertillämpadesverksamhet. Licenssystemetdrivaförlicens atten

kanÄven ochuppbyggd pålicensen parametrarlång tid. manvar
dettraditionlånghar närbeskattningenspanskadendärför säga att en

efterschablonbeskattninggäller parametrar.
omkringtilluppgåIAE-skattenverksamhet kanmindreFör en

datori-finnsskattenadministrerakunna ettåret. Förkr4 000 attom
anslutningsgradenmedräknarföretag.alla Man attregister överserat

Dettautanförförhållandevis få systemet.ärdethög och ärär att som
registrerade förbehöver attgångermångaföretagenberor att vara

innehållerregistretEftersomo.d.fakturorpåskattenummerkunna ha
grund förgoddetnäringsverksamhetenuppgifter ärdetaljerade enom

dettainäringsidkaremiljonerfinns 2-3schablonbeskattning. Det
register.

innehållerregisterdatoriseratstatligtfinns ocksåDet upp-ett som
formdriver någonföretagochfysiskagifter avsompersonerom

regi-kommunalaochstatligaanställda. Deharverksamhet och som
kontrollsyn-därför effektivavarandra ochköraskan ärmotstren ur

punkt
preliminärskattbetalarinnehåller ocharbetsgivarnafrånBortsett att

skattskyldigedenpåspanska skattesystemetdetanställda byggerför att
skatteinbetalningarNormalt skerskatteinbetalningar.på sinahåller reda

gällermånad. Detsammadock varjebetalarföretagkvartalsvis. Större
vanligastedenkomplicerasUppbördssystemet attsocialavgifter.för av
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betalningsfristen för näringsidkares fordringar i allmänhet 90 dagar.är
Likviditetspåfrestningama kan därför stora.vara

schablonbeskattning

Huvudregeln inkomst näringsverksamhet beräknas enligtär att av
bokföringsmässiga grunder. Inkomsten omfattar kapitalvinster ochäven
förluster. Denna s.k. direkta metod för beräkning inkomst innebärav

avdrag får för alla kostnader relevanta i verksamheten,görasatt ärsom
värdeminskningsavdrag får ske hänsyn till fordringaratt samt att tas

m.m.
För företagare med låg eller medelstor omsättning för friasamt

yrkesutövare finns särskilda beräkningsmetoder estimacion objetiva.
Den skattskyldige kan välja verksamheten skall beskattas enligtom en
särskilda beräkningsmetod eller enligt den konventionella beskatt-
ningen. finns beräkningsmetoderDet två för schablonmässigt be-att

inkomsten:stämma
Inkomsten beräknas utifrån vissa metod tilläm-Dennaparametrar.

för företagare bedriver viss verksamhet.typpas som av
Inkomsten utifrånberäknas vissa koefficienter. Denna metod

tillämpas för företagare med låg eller medelstor omsättning.
Skälet till har schablonbeskattning dels förenklaäratt attman

beskattningen för de mindre företagen, dels få säkrare beskatt-att en
ning. mindre företagen saknarDe i regel bokföring. Kvittosystemet är
dåligt utvecklat vilket har till följd verifikationer inte förekommeratt
bland småföretagen i någon omfattning. Från myndigheternasstörre
perspektiv hade också hänsyn till andelen småföretagatt ta att ärman
mycket och det svårt upprätthålla tillräcklig kontroll,ärstort att att en
inte minst bakgrund företagens bokföringsstandard ochmot attav
skatteförvaltningen relativt har väsentligt färre anställda i Sveri-sett än

Genom schablonbeskattningen frigjordes också för attge. resurser
bekämpa den kvalificerade ekonomiska brottsligheten.mer

Schablonbeskattningen infördes i slutet 1950-talet. skatte-Dåav var
dåligt utbyggt och delar ekonomin beskattades inte.systemet stora av

På l950-talet infördes modernt skattessystem och då fördes för-ett
handlingar med olika branschorganisationer vad medlemmarnaom
kunde bidra med i skatt. underlagSom för dessa förhandlingar gjordes
undersökningar vad olika rörelser genererade. schablon-Etttyperav av
beskattningssystem infördes det underhölls dåligt och allt flermen
näringsidkare kom stå utanför. slutet 1960-talet infördesI iatt av
stället där basen för beskattningen företagens försälj-ett system var
ning. Systemet byggde den skattskyldiges uppgifter och kalla-egna



länderSchablonbeskattning andra 73iSOU 1996:172

beräkningsmetod. fungerade inteför subjektiv Detdes därför sär-en
överstigatenderadevisade det sig lönernaskilt bra, bl.a. attatt

blev därför skatteundan-inkomster. Slutsatsennäringsidkamas att
näringsidkamadragandet hos stort.var

År för effektivisera beskatt-gjordes ansträngningar1978 attstora
ökade kort tidalla sektorer och andelen deklaranterningen inom

skatte-miljoner. Härefter har allt fler inordnats ifrån miljoner till 104
schablonbeskattningssystemet bort ochsubjektivaDet etttogssystemet.

infördesbaserat på år 1992.objektivt parametrarsystemnytt

mödulosSchablonbeskattning enligt parametrar

gällermödulos 85Schablonbeskattningen enligt vissa parametrar
lantbrukarekommerföretagskatogorier sectores, även attmen nu

omkring kate-Lantbrukama delas i 30kunna omfattas systemet.av
beroende inriktning.gorier

fårvilka näringsidkarefinns detaljerade bestämmelserDet somom
enskildaförsta gäller det enbartdetomfattas Förparametersystemet.av

ellerantalet anställdabolag. Vidare f°ar intenäringsidkare, inte om-
beroende pånivåer varierarvissa nivåer.sättningen överstiga Dessa

bransch.
för små-tillämpaskanGrovt säga parametersystemetsett attman

branscheranställda. vissamed mellan två och fyra Inomföretagare
hotellföranställda inklusivetillåts dock fler anställda, 15 ägarent.ex.

föranställda inklusiveklass: eller stjärnor eller 101 2 ägaren restau-
eller gafflar.klass: 21ranger

olikaförekommer inom bl.a.Schablonbeskattning med parametrar
livs-vid varuförsäljningformer och barer, t.ex.restauranger avav

hantverksyrkenbageriet, frisörer,medel, taxi, buss,transporter varor,
slagrörmokare butiker skildainom byggsektorn snickare, osv., av

träartiklar osv.. Samman-och mindre tillverkningsföretag jämvaror,
schablonbeskatt-småföretagandet inordnats ihar deltaget stor aven

ningssystemet.
lantbrukar-finns företag i Spanien, inklusiveTotalt det 2,3 miljoner

schablonbeskattning. dessauppfyller kriterierna för Avna, som
schablonbeskattas omkring miljoner 88 procent.2

schablonbeskatta såsida kunnaFrån myndigheternas är strävan att
fall har dock visat sigsmåföretagare möjligt. några detmånga Isom

företag inriktadehitta gällersvårt Det äratt parametrar. t.ex. somvara
tillhandahålla för fordonsparkering.på tjänster Parametersystemetatt

eftersom de schablonbeskattade närings-har visat sig effektivtvara
sigbeskattningidkama har genomsnittliguppnått närmarsomen
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beskattningen näringsidkare beskattas enligt det konventionellaav som
systemet.

behöver dock inte bli schablonbeskattad. tidigareFöretagaren Som
schablonbeskattningen frivillig. stället skattskyl-kan denInämnts är

dige välja beskattas enligt den direkta metoden traditionell in-att
komstberäkning. företagare kan alltså välja detEn ärsystem som
lönsammast frånoch/eller enklast. kan också gåFöretagaren över
schablonbeskattningen till konventionell beskattning för åter-attmen
vända till schablonbeskattning krävs karenstid på år.treen

näringsidkare väljer utanför schablonbeskattningenEn ståattsom
och verksamheten haderedovisar inkomster lägreär änsom som om
schablonbeskattats drar uppmärksamhet till sig och riskerar bliatt
föremål för taxeringsrevision.

vilka schabloner ellerEkonomi- och finansdepartementet bestämmer
kanskall tillämpas för de angivna verksamheterna. Detparametrar som

energiförbruk-fråga antalet anställda, antalet bord,butiksyta,vara om
taxibilarning, hästkrafter fordonet har, körsträcka fördet antal som
medoch multiplicerasantalet spelapparater. Dessa ettparametrar

schablonmässigt belopp.bestämt
exempel illustrerar metoden.Ett

beräk-inkomsten mindre klass: gafflarDen årliga 2restaurangav en
följande.enligtnas

4 avlönade anställa 1 700 000
oavlönade anställda 850 0002 3

25 bord inomhus 1 225 000
10 bord utomhus 1 560 000
25 kw energiförbrukning 500
2 spelapparater 282 000

6178 500 ptas

bam.oavlönade och minderårigaMed anställda makeägaren,avses
gafflar 000 000Grundschablonen för i klassen 2 7ärrestaurangen

Överstiger schablon skall inkomsteninkomstberäkningen dennaptas.
överstigerhöjas mellanskillnaden. detta exempelmed 25 Iprocent av

medschablonen inkomstberäkningen och inkomsten ska höjas
blir000. Inkomsten2 8 617 500-7 000021 875 25ptas procent av

därför 9 021 875 ptas.
företagarens inkomstschablonbeskattningen bestämsGenom av

mervärdes-nettobelopp ska betalas inäringsverksamhet och det som
Även visstochskatt. mervärdesskatten beräknas efter parametrarna ett
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skulletill vad vischablonmässigt upphovanställda alltsåantal ger
mervärdesskatt.utgåendeöverskjutandekalla för

bestäms parametrarnaHur

företag. Dessaundersöks antalbestämmaFör ett stortparametraratt
Omkringgeografisk spridning.vissslumpmässigt medväljs ut men

erfar-undersöksväljsviss kategori Företagenföretag400 ut. avenav
före-uppgifterregistreradeallahämtarbl.a.revisorer, omsomna
bildgodfå såförkunderleverantörer,kontaktar atttaget samt enm.m.

utarbe-centraltanvänder sigRevisorernaföretaget.möjligt avsom av
antalmycketochvid granskingen parametrartade formulär stortett

hjälpoch meddatamässigtsedanbearbetasin. Materialetvägs av
signifikan-fram demetoderstatistiska är mestparametrartar somman

verksamhet. Detvissförinkomstenför bestämma typta att aven
under-fråga i dennaantalet Engäller reducera parametrar.att annan

för dem.vinstbeloppochviktasökning sätta ettär parametrarnaatt
energi-förhållande tillianställdaantaletmycket betyderHur t.ex.
sigvisade detgällerdet attförbrukningen för vinsten. När restauranger

hadeförstvinstenbetydelse förhade så trott.läget inte stor som man
denbeaktar hur ärdock tilläggas ortbör storDet parametersystemetatt

iindelningtaxiföretagbedrivs på.verksamheten För görs omensom
invånare,mindre 10 000medbedrivsverksamheten på änorten

100 000.ochoch invånaremellan 000 100 00010 över
godSkattemyndighetenundersökningarnaDe engernoggranna

branschorgansiationer-meddiskussionergällerpå detgrund stå näratt
liknandeochbeskattningennivåer förlämpligana om

förföretagmed andraundersökning attfjärde årVart görs en ny
igenom 20gårVarje årtillförlitligheten iupprätthålla systemet. man

Årligen samtligajusteringdockskerkategorier företag. avenav
ochlöneindexförsäljningsindex,beroende på ettparameterbelopp

År kommersådan. 1998kostnadsutvecklingengenerellt index för som
införsindexsärskildaförfinadebliuppräkningama attatt genommer

energipriser.förför flertalet t.ex.parametrar,
förresursanvändningenårligamed den attMyndigheterna räknar att

medarbetarrevisorerkvalificeradeupprätthålla 100ärsystemet som
månader.undersystemet tre

ocksådekanmöjligt. Dåså enklamåsteParametrama somvara
insatser.alltförkontrolleras utan stora

oavlönadedenkontrollerasvårast ärDen är attparameter som
bord ellerantaletarbetskraften. Lättrörliga parametrarparametrar som

kontrolle-körsträcka också svåramanipuleraskan är attt.ex.somsom
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Elförbrukning enklast kontrollera. det gäller kontrolle-Närär att attra.
arbetskraften har skattemyndigheterna information frånnyttara av

fackföreningar och yrkesinspektionen. Arbetstagare registre-måste vara
rade.

Schablonbeskattningen kräver kontroller. Dessa behöver dock inte
kvalificerad personal. effektivtFör kunna kontrolleragöras attav

arbetskraften krävs besök.täta
finnsDe problem med räknarärparametersystemet attsom man

med undandraganden mervärdesskatt. nackdelEnstora är att syste-av
motverkar kvitton och fakturor används. kan ocksåManmet att utnytt-

de parallella företagare i schablonbe-systemen att t.ex.genom en
skattad sektor utfärdar fakturor förutnyttjas avdrag i den kon-som
ventionellt beskattade sektorn. inbjuder också tillSystemet det gåratt
politik i Schablonbeskattningen. Branschorganisationer och andra

försöker få schablonbeskattningensärintressen reducerad inom sinaatt
sektorer.

skatteförvaltningens sida schablonbeskattningensFrån tror attman
kommer minska i takt med bokföringsstandardenbetydelse höjs.att att

lång sikt räknar med kommerPå upphöra. Föratt systemet attman
företag skall kunna införas i det s.k. merkantila registret krävsatt ett

företagen hållaårsbokslut vilket stimulerar redovisning. För när-att
inte finns realistisktvarande dock det något alternativ tillattanser man

det bättreSchablonbeskattningen eftersom de små företagenattanses
betalar lite ingenting alls.än

koefñcienterSchablonbeskattning enligt

Beräkning efter koefficienter sker med hänsyninkomst tillav om-
lagstiftningensättning och vissa i uppräknade kostnader. schablon-Det

mässiga inslaget de kostnader inte finns med iutgörs attav upp-som
räkningen beräknas schablonmässigt.

omsättningen förstFrån avdrag för vissa bestämda kostnader,görs
förhuvudsakligen inköp, energi- och Vattenförbrukning, räntekost-

nader, försäkringar, hyra, reparationer och underhåll, löner och arbets-
givaravgifter. Från den sålunda beräknade inkomsten omsättningen

uppräknade kostnader får avdrag schablonmässigt förminus göras
kostnader beräknas denna tillverkandeövriga på nettoinkomst. Försom

företag avdraget 20 på nettoinkomsten. företagFörär ärprocent som
handel, jordbruk fiskeinriktade på och eller tillhör servicenäringen är

yrkesutövare fåravdraget Fria avdrag med15 10göraprocent. procent.
Koefñcientsystemet inte effektivt. visar sigDetta attanses genom

för vidmedelinkomsten låg jämförelse med näringsidkareär en som
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konventionelladeteller enligtenligtbeskattas parametersystemet
bort.kommerkoefñcientsystemetmedräknar att tasMan attsystemet.

Italien8.5

för år imedgesomsättning kanlågnäringsidkare med att treEnskilda
bakgrundberäknasVinstenredovisning.enklaresänder föra mot aven

beräknade avdrag.schablonmässigt

Grekland8.6

beräknas påaffärsverksamhetfrånnäringsverksamhet treInkomst av
aktuellai denskerredovisningennivåvilkenberoende påolika sätt

inköp.enbart Densiktebokföringenenklasteverksamheten. Den tar
tredjekostnader.och Denintäkterbokföringformenandra avserav

enligt bok-inkomstendå beräknasbokföring ochdubbelvarianten är
grunder.föringsmässiga

Schablonbeskattning

formenenklastedenenligträkenskaperskattskyldige fördenOm av
medmultiplicerasinköpeninkomstenberäknasbokföring att engenom

avancerade räken-skattskyldige för någotdenkoefficient. Omviss mer
inkomstenberäknaskostnaderoch attintäkterskaper mangenom

medkostnadernaochmellan intäkternaskillnadenmultiplicerar en
verksam-vilkenberoendeskiljer sigKoefñcientemakoefñcient.

på.skall applicerashet de

minimiinkomstinkomstPresumtiv

där in-schablonbeskattningssystemytterligareGrekland finnsI ett
Skattemyndig-bestämskoefñcienterefterbestämskomsten avsom

yrkesut-och friabutikerverkstäder,gällerBestämmelsernahetema.
marknadsvärdetfaktorerutifrånberäknasKoefficientemaövare. som

förårslönenbedrivs, den lägstaverksamheteni vilkenfastighetpå den
affársläge.verksamhetensellerverksamhetenaktuellaanställd i denen

be-verksamhetenvilkenberoende bl.a. påsistnämnda ortDet är av
iellerhuvudgata sämrebedrivsverksamheten ettdrivs, enom

bedrivsverksamhetenvåningvilkenkommersiellt läge, på osv.
faktorerlantbrukare därocksåskerSchablonbeskattning somav

beaktas.geografiskt lägeareal, etc.
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8.7 Portugal

litenEnskilda näringsidkare med omsättning kan beskattas schablon-
mässigt. Skatten beräknas hur resultatet kan bli under gynnsamma
marknadsförhållanden. företagare behöver inte föra räkenskaper.Dessa

finnsI Portugal också med enklare bokföringsskyldig-ett system en
het för enskilda näringsidkare med låg omsättning.

8.8 Polen

De politiska och efterföljande ekonomiska förändringarna i Polen har
ökat antalet svenska affärskontakter och etableringar. ekonomiskaDen
tillväxten hög i Polen. försiktig skattning pekar finnsEn på det iär att
storleksordningen polska bolag med svenska delägare. Medett tusen

miljoner invånare, hög industrialiseringsgrad och det40nästan geogra-
fiska läget i Sveriges närområde medför Polen kan komma bliatt att

viktigt grannland.en
Näringsverksamhet drivs för det i Polen enskild firmamesta som

Leszek Swiderski, skatteförvaltningskatter och i Polen,Rapport om
Malmö också1995. Vanligt andelsbolag med begränsatär ansvar
spolka zoo. Andelsbolag juridisk Andelsägama dockär ären person.
personligt ansvariga för skatter. baseras på delägarens tillAnsvaret rätt
vinst från andelsbolaget.

finns också aktiebolag, fortfarande det relativt ovanligtDet ärmen
med sådana bolag.

Bolagen generellt bokföringsskyldiga enskilda firmor detärär men
först vid årsomsättning på omkring miljon zloty. Vid lägreen en

fysisk anteckningar iomsättning kan skyldig föraatt enen person vara
förenklad dagbok myndigheten tillhandahåller, skyldighetenssom men
omfattning vidareberor vilken beskattningsfonn väljer seman
nedan.

särdrag i den polska ekonomin vanligt med kontant-Ett detär äratt
betalning fakturor, och löner. och tilläm-skatter Girosystem checkarav

inte alls i utsträckning i Sverige. polska bankernaDepas samma som
fortfaranderelativt små och clearingsystemet mellan bankernaär är

inte fullt utbyggt.
finns bestämmelser föreskriver företag ha bank-Det måsteattsom

konto och betalningar överstigande motsvarande 3 000 Ecu måsteatt
ske via bank.

Skatteförvaltningen saknar centralt ämbetsverk RSV. Depar-ett som
förvaltningen.kan direkt i förening medDettatementen styra en
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enskilda ärendenkontakter iförvaltningstradition ärannorlunda gör att
nivå.omfattande på högmycket

kortfördubblats underskatteförvaltningen harinomAntalet tjänster
datorisera förvaltningen.medarbetetid. Vidare pågår attett

månads-fastfår förutomskatteförvaltningeninomanställdaDe en
månadslönen150 ärkvartalspremie högstlön procent somaven

betalats inavgifter harochstorleken på de skatterberoende somav
form kontroll.efter någonbeslut, dvs.särskiltgrund ett avav

del intäkternastatliginkomstskattenpolskaDen är avmen en
olikadirektuppbär ocksåöverförs till kommunerna. Kommunerna

schablonskatt.bl.a.avgifter,skatter och
Avgifternautanför skattesystemet.hanteras ärArbetsgivaravgiftema

arbetskraft.medproblemoch harhöga svartman
ivinstenskattepliktigaberäknas denjuridiskaFör personer

från detutgångspunktmedSverige, dvs.iprincip sättsamma som
medkorrigeringarmed nödvändigaochbokföringsmässiga resultatet

juridiskaInkomstskatten för ärskattereglema.hänsyn till personer
utdelning.vinsten företill 40proportionell och uppgår procent av

polska bolag 20utdelningar frånpåInkomstskatten är procent.
svenska. Endenliknarför fysiskaInkomstbeskattningen personer

inkomstbe-omfattasskogsbruk intejord- ochskillnadviktig är att av
skattningen.

kanfysiskabedrivsnäringsverksamhetInkomst personersom avav
denomständigheterna. Förberoendeolikabeskattas på sätttre ena

finns detSedanredovisade vinsten.denberäknas skatten påmetoden
tillBakgrundenredovisas nedan.schablonbeskattningtvå typer somav

småföre-antaltid harschablonbeskattningen på stortär ettatt senare
förenklingar.införanödvändigtdetsig vilket gjordeetablerat atttagare

bokföringkrav ställs påingagående förenklingenlängstDen är att
förenklingverksamheten.dokumentation En äreller attannanavannan

redovisas.intäkter behöverenbart
vid inkomstgenomgåendeanvänds nä-Kontantmetoden utom av

Föreliggerbokföringsskyldig.näringsidkarenringsverksamhet där är
bokföringsmässi-inkomstberäkningen enligtbokföringsskyldighet sker

grunder.ga
förfåravdragpolska beskattningensärdrag i den görasEtt är att

bostädernyproducerademed anskaffningi samband samtkostnader av
avdrag för gåvor.Vidare fårför renovering bostäder. görasav

ochmellan 45skattesater 21progressiv medInkomstskatten är
procent.

arbets-gällerbehöver in. Detdeklaration intevanligtDet är att ges
någrainte förekommerförsäkrar dettill arbetsgivaresin atttagare som
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andra skattepliktiga inkomster lönen och där särskilda avdrag inteän
föreligger. Det gäller också lantbrukare och andra näringsidkare som
schablonbeskattas.

Man beräknar 40 näringsidkama schablonbeskattas.att procent av

skattekort

Schablonbeskattning enligt bestämmelserna skattekort tillämpas förom
fysiska och andelsbolag. anställda får förekommaHögst trepersoner
för Schablonbeskattning skall kunna tillämpas verksamheten.att
Schablonskatten täcker både inkomstskatt och utgående mervärdesskatt.

verksamheterDe schablonbeskattas ärsom

serviceverksamhet,-
detaljhandel livsmedel, jordbruks- och trädgårdsprodukter, dock inte-

starkare alkoholhaltiga drycker,
kringresande försäljning hushållsartiklar och andra fabrikstill-av-

verkade artiklar, dock artiklar omfattas koncession,inte som av
restaurangverksamhet, dock inte alkoholhaltiga dryckerstarkareom-

serveras,
transporttjänster, enbart fordon används,ettom-
underhållning,-
hälsovård och veterinärverksamhet,-
tillsyn barn och sjuka,av-
undervisning.-

flestaDe näringsidkare schablonbeskattas driver taxirörelse.som
Beskattning enligt skattekortsmodellen innebär den skattskyldigeatt

inte behöver föra till Skattemyndighetenräkenskaper, lämna uppgifter
eller in deklaration.ge

Skatten fastställs enligt tabell grundval preliminäroch av en
deklaration vilken det framgår bedriva verksamhet,tänkerav var man
verksamhetens och omfattning. Därefter utfärdas skattekort medart ett
debiterad skatt för hela betalas månadsvis. grund föråret Somsom
beräkningen skatten finns utarberade be-centralt parametrarav som
aktar faktorerolika i olika branscher. Vidare hänsyn till verksam-tas
hetsortens storlek m.m.

få tillbaka ingående mervärdesskatt anskaffningar förFör påatt
verksamheten skall näringsidkaren föra särskild dokumentation överen
dessa.

Schablonbeskattning kan inte ske vid blandad verksamhet, sigvare
den skattskyldige bedriver olika för sig schablonbeskattadei och
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verksamheter eller kombinerar schablonbeskattad verksamhet med
schablonbeskattning ske makarrörelse. heller kanInte närannan

verksamhet. schablonbeskattningbedriver Däremot ärgemensam
olika verksamheter.möjlig makarna bedrivernär

medför begränsningar i möjligheternaSchablonbeskattning vissa att
lättnader ske ianlita personal eller andra företagare. kanDäremot

i utbild-beskattningen elever utbildas eller personal anställsnärom
ningssyfte. Vidare kan beskattningen minska företagaren har enom
heltidsanställning och bedriver rörelsen på lediga stunder eller när
företagaren invalidiserad. finns ocksåuppnått viss ålder eller Detär en
generell möjlighet jämka beskattningen.att

modellskattskyldiga schablonbeskattas enligt dennaAntalet som
avdrag förminskar. Skälet schablonbeskattningen inte medgerär att

framför särskildkostnader i verksamheten och allt inte typ aven
ändamål, reparationeravdrag för gåvor till samhällsnyttiga egenav

bostad uppförande fastighet. stället har övergång skettoch Iav egen en
registrerad försälj-till den andra formen schablonbeskattning,av av

ning, medger avdrag nedan.sesom

Schablonbeskattning försäljningregistreradav

näringsidkare ochBeskattning med schablonintäktsskatt gäller enskilda
procentuell andelandelsbolag. Inkomstskatten bestäms avsom en

intäkterna ochintäkterna. serviceverksamhet skattenI 8,5är procent av
i skattskyldige förhandelsrörelse bygger på den3 Systemetprocent. att

intäktsregister.ett
tillform schablonbeskattning medger hänsynDenna tasattav

förluster får avdrag för vissa gåvor,från tidigare år. Vidare göras
reparationer bostadpå egen m.m.

Andra former schablonbeskattningav

för fysiskaför schablonbeskattningI Polen finns även ett system
beräknas procentuell andel intäkterna.där skattenpersoner som en av

jordbruks-gäller lantbrukare säljer utvinnesDet mineralersom som
Schablonbeskattningmark eller utför olika typer transporter.som av

baserat niopå intäkterna sker också fysiska hyr högstnär utpersoner
Ävenfolkhantverkeller driver verksamhet med eller konst.rum som

församlingspräster beroendeschablonbeskattas och skattens storlek är
församlingens storlek.av
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Utgångspunkter för9 systemett

med schablonbeskattning

Inkomstnivåer1

redovisningskallfrågan schablonbeskattning diskuterasInnan enom
aktuella för näringsidkamaoch skattenivåerske de inkomst- ärsomav

undersökningi taxibranschen. Utfallet sådan utgör grun-en avav en
faktorer spridningenför schablonbeskattning. Centraladerna är av

geografiska avvikelser.inkomster och skatter samt
vissa statistiskautgångspunkt centrala skatteregistren harMed i de

taxibranschen i vissaberäkningar syfte översiktligt belysagjorts i att
det denuppgifterna bygger skatteregistrenavseenden. Eftersom är

branschkod SNI-kod registrerad därär styr uttaget avsomsom
haft låguppgifter. uppgift har under många årstatistiska Denna en

år,skatteforvaltningens register hardatakvalitet i senaremen
hög standard.flera och håller relativtolika uppdateratssätt, numera en

i ochligger i sakens det de, inkomst-,Det ärnatur att upp-moms-
förligger till grundbördsdeklarationema, redovisade uppgifterna som

uppgifter oftaEftersom erfarenheterna visar dessaberäkningarna. äratt
inteomsättning sammanställningenför låga vad gäller gör an-m.m.

branschen.faktiska förhållandena ispråk på beskriva deatt
företagenvariation vad storleken påTaxibranschen uppvisar storen

Även mycketföretagsfonn förekommer såvälbeträffar. inom samma
dockföretagföretag. klart dominerandesmå Den ärstora gruppensom

mindre företag.
taxibranschenimycket del den totala omsättningenEn stor av

mindre delaktiebolag endastför samtidigt dessa utgör ensvarar som
det totala taxiföretag.antaletav

före-Stockholms aktiebolagI län andelen 25utgör procentca av
redovisadedensamtidigt de för drygt 75tagen, procent avsom svarar

aktiebolag 22branschen. i landet andelenomsättningen i Totalt är ca
omsättningen.for uppskattningsvisoch de 60 procentprocent avsvarar

till 9,4för branschen uppskattades 1991Den totala omsättningen
miljarder kr.
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företag framstårfåtal och många småSkillnaderna mellan ett stora
beaktar det inom aktiebolag itydligareännu att gruppenom man

företagen förStockholms län de 20 50så nästanstörsta procentsvarar
Även företagsform finnsomsättningen. inomden totala storasammaav

variationer.
fåtal näringsidkareenskilda firmor finns detInom ett somgruppen

delmiljoner kr, hos resterande ca 7 000har omsättning 3över menen
betydligt lägre och varierar dessutomi landet ligger omsättningen

tillomsättningen i uppgårgenomsnittligaDen nästanstort. gruppen
företagensåkr spridningen 25500 000 är stor att procent avpassmen

endast hälften såredovisar omsättning är stor.somen
genomsnittliga omsättningen detberäkningar denVid är värt attav

andel näringsidkare endastfinns relativtpåpeka det storatt somen
extra-omfattning det bör sigredovisar inkomster i sådan röraatt om

kan naturligtvis inteknäck heltidssysselsättning. Detän ute-snarare
heltidssysselsättning med omfattande skatte-slutas det sigröratt om

undandragande.
skillnader inte konstaterageografiska gårNågra närstörre att man

Örebro harUppsala, Västmanland ochjämför olika län. Vissa län
före-skulle kunna förklarasavvikande höga genomsnitt dock avsom

omsättning, intekomsten fler företag med högnågot genom-enav
genomsnittligsamtliga företag. Ovanligt låggående högre nivå hos

omsättning finns i Malmöhus län.
länmindre områdenden geografiska uppdelningen påOm ängörs

genomsnittliga omsättningenfinns det tecken tyder på den ärattsom
övriga områden.lägre i storstadsområden iän

deenskilda näringsidkama kan det konstaterasBeträffande de att
mervärdesskatti branschen redovisarknappt näringsidkare6 000 som

kr itotalt får tillbaka 33 miljoneri mervärdesskattdeklarationema sett
inga betydande beloppmervärdesskatt. genomsnitt innebär detI per

redovisade omsättningen förnäringsidkare med tanke på denattmen
kr detdessa enskilda till miljarder sånäringsidkare uppgår 2,8 är

Ävenkommer in.anmärkningsvärt betalar änatt staten ut omsommer
12hänsyn till mervärdesskatten på ärpersontransportertar attman

belagdaoch taxiföretagens uteslutandeinköp så ärgottprocent som
ändå intemed mervärdesskatt borde verksamheten25 såprocents ge

normalföretaget, för delmomsunderskott för bl.a. storett att en av
kostnaderna personalkostnader.är
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specifikt9.2 Mer

inkomst-bygger påfram diskuterarvi längrede förslagEftersom som
detantalet fordonberäkningar/licensavgifter natur-styrs voresom av

redovisade siffrornai deklarationemabryta deligtvis intressant att ner
eftersomlätt tillgängligtdock inteunderlag finnsbil. sådantNågotper

verksam-har i sinnäringsidkarefordon vissuppgift hur många enom
motsvarandeförsökaskatteregistren. Etthet inte finns i görasätt att en
tredjedelbeståendeunderlaggjorts påuppskattning har ett avca enav

förrepresentativtUnderlagettaxibranschen.isamtliga näringsidkare är
företagstorlek påFöretagsformer,vad gällerhela branschen samt

glesbygd.stad ochfördelning påspridning ochgeografisk
näringsidkare somenskildaunderlagetden delI avsersomav

redovisadedenfördelar sigföretagantalet75utgör procent avca
följande.enligtomsättningen

omsättning i tkrRedovisad

6,78%550-6004,47%0-100
4,27%600-6504,22%100-150
3,61%650-7002%150-200 l
2,76%700-750200-250 5,32%
2,71%750-8006,73%250-300
1,36%800-8506,58%300-350
1,36%850-9008,23%350-400
1,05%900-9509,49%400-450
0,95%950-10008,53%450-500
8,89%1000-8,58%500-550

harkategoriervissaunderlaget bortfrån det framtagnaGenom taatt en
dels deborttagitskategorierfram. är"normalgrupp tagits De som

meddetlönekostnaderoch/elleromsättninghögredovisar så attsom
medbedrivsverksamhet änsannolikhet sigrörstörsta mersomom en
redovisar sådekr, delsvid 000denna 800taxibil, ärgräns satt somen

depåförsörja sig enbartkanuppenbarligen inteomsättning delåg att
kr.vid 000200dennaredovisade taxiinkomstema, ärgräns satt

genomsnittligadennäringsidkare i dennaenskilda utgörFör grupp
nedre kvar-kr,ligger på 453 000kr. Medianenomsättningen 000460

kr.och den på 560 000krtilen på 347 000 övre
506 000omsättningengenomsnittligadenaktiebolagenFör utgör

ochkr000nedre kvartilen på 401kr,ligger 510 000kr. Medianen
kr.den på 618 000övre
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Slås de olika företagsformema blir den genomsnittligasamman
omsättningen kr. Medianen ligger468 000 461 kr, nedre kvarti-000
len på kr355 000 och den kr.570 000övre

Skälet till handelsbolag inte ingår i beräkningarna detatt är att
faktiska skatteutfallet svårare beräkna för handelsbolag medär att
hänsyn till skattebördan delas mellan bolaget och delägarna. Han-att
delsbolag relativt liten andel företagen i branschen,utgör 5en av ca

och de uppgifter tagits fram avseende handelsbolag tyderprocent, som
inte depå skulle avvika på något från övriga företagsfonneratt sätt
vad gäller omsättning och redovisade resultat.

Eftersom uppgifter från både branschorganisationer och skatteför-
valtningen normalintäkten för enförarbil kronor40 000ärattanger en

månad, vilket i bekräftas de statistiska uppgifterna,även stortper av
har den fortsatta analysen det statistiska materialet begränsats tillav
denna grupp.

Inkomstgränsema för den fortsatta analysen har beräknats till inter-
vallet kr.320 000-640 000 intervall baseras på nonnalintäktDetta en
på 40 000 kr månad, vilket 480 000 kr år. Denmotsvararper per
nedre respektive 48 000 kr plus minus tredjedel.övre gränsen är en

Det bör redan påpekas de valda inte kommergränsernaatt attnu
påverka beräkningen licensavgiftens storlek endast tänktärutan attav

jämförelsematerial.utgöra ett
Genomsnitten för denna normalgrupp innebär följande transaktioner

vad gäller skatter avgifter.och

För enskilda näringsidkare:

Inkomstskatt redovisat resultat 29 000 kr
Egenavgifter på redovisat resultat kr30 000
Redovisade sociala avgifter för anställda 000 kr11
Innehållen preliminärskatt för anställda 10 000 kr
Moms återfå -6 500 kratt

Summa kr73 500

Beräknat med endast kommunal inkomstskatt %.30

För aktiebolag:

Inkomstskatt redovisat resultatpå 3 300 kr
Redovisade sociala avgifter för anställda kr41 600
Innehållen preliminärskatt för anställda kr36 700
Moms återfå -6 600 kratt

Summa kr75 000
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%16skatteuttagetgenomsnittligadetbåda om-utgör avI grupperna
sättningen.

minskaförSchablonbeskattning att9.3

skatteundandragandet
sektornoffentliga över-till denuppgiftprimära är attSkattesystemets

utgifterna. Detoffentligadebetalaförmedtillräckligtföra attpengar
inteutgifternaoffentliga ärdei minnethållaviktigtdock attattär
beslutpolitiskabyggerutgifternaoffentligabörjan.från Degivna

prioriteras.områdenvilkabl.a. pånivå beroroch skattemas som

sinarealiseramedelfrämstastatsmakternas attSkattepolitiken är
maktpolitiskför äruttrycketfrämstadetpåstå,villsyften. Jag att

in-offentligainriktningenochstorlekenbestämma avrätten att
egendoms-ochAganderättNilsutgifter. Mattsson,ochkomster

skydd, 53.s.

funtioner.andraskatternaharuppgiftenprimäradenVid sidan av
riktningolikaiutvecklingenföranvänds bl.a.skattesystemet att styra

olikasubventionerasskattesystemetområden. Genomolikaoch inom
redo-samladsanktioner,ochFörmånerverksamheteroch engrupper

I3.bilaga1995/96:150ochbilaga 41995:36visning, SOU prop.
förmedelindrar utattskatten somförstället gestatenatt genom
ändamål,särskildainförasSkatteregler grupperkanbidrag gynnarsom

vissaexempel kan nämnas attskattesubventioner. Somområdeneller
grundpåskattebefriadegradvarierandeistiftelserochföreningar avär

hadeställetSIL. Ijfr §bedriver 7deverksamhetallmännyttigaden
fåbidrag. Förfått ettochskatt attbetala omdessa kunnat grepp

beskattasvadkartlägga utanmedintedeträckerskattepolitiken att som
beskattas.inteockså vad som

konjunktumedgångaröverbryggasamhälletförsöktetidUnder lång
föravdragfickhögkonjunkturer göraunderföretagen av-attgenom

upphävdadeninvesteringsfonder t.ex.formertill olikasättningar av
fickmedlensparadeinvesteringsfond. Deallmän1979:609lagen om

lågkonjunkturer.underinvesteringaranspråk förisedan tas
fleravidharbyggmarknadenöverhettadedenkylaFör att ner

lagenstorstadsområdena t.ex.iinförtsinvesteringsskatttillfällen
Skattensbyggnadsarbeten.vissaförinvesteringsskatt1989:471 om

stimu-tidPåbyggande.oprioriteratförhindraalltsåsyfte senareattvar
direkt-1994:1850bl.a. lagenbyggandetställetileras omgenom
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avdrag för byggnader Vidare medges skattereduktion för olikam.m.
byggnadsarbeten bl.a.typer privatbostäder och i bostadsrätter förav

arbetsmarknadspolitiskaatt skäl hålla sysselsättningenav uppe.
Socialavgifter nedsatta i glesbygdsområdenär i syfte regional-att

politiskt stimulera företagandet SFS 1990:912.
Successivt ändras energibeskattningen och andra miljöskatter för att

uppnå miljömål.
På kulturområdet har diskuterats olika möjligheter skattemässigtatt

stödja konstnärer. Det gäller låta företagen regelmässigtt.ex. fåatt
avdrag förgöra anskaffning konst för utsmyckning rörelselokalerav av

under förutsättning konstverken köps direktatt verksam konstnärav en
eller dennes galleri. Ett förslag har varit konstnärerannatgenom att
skulle få tillbaka del de egenavgifter betalas SOUen av som
1990:39. Nära kulturfrågoma ligger olika förslag avdragsrätt förom
gåvor till allmännyttig verksamhet.

Exemplen många på hur samhälletär olika Skattereglergenom
söker påverka utvecklingen inom olika områden.

Skattesystemets utformning och metoder för skatt kanatt ta ut
möjligen konstrueras så det motverkar ekonomisk brottslighet.att Vad

åsyftas säkerställanärmare skatteinkomsterär samtidigtattsom som
branschen från oseriösa företag vilket förbättrar konkurrens-saneras
situationen för de seriösa företagen. Om konkurrensen delvis är satt ur

i vissa branscher på grundsystem skatteundandraganden detärav
angeläget åstadkomma sådana regler beskattningenatt blir effektiv.att
Från ekonomiska utgångspunkter det viktigaste skälet införaär att
Skatteregler upprätthåller konkurrensen i branschen. Inom vissasom
branscher förekommer skatteundandraganden i sådan omfattning atten
det kan finnas skäl ställa krav på skatter och avgifter betalasatt att
åtminstone till viss miniminivå.en

Det naturligtvis allmänär konstruera Skattereglersträvan påatten
sådant de effektivaett ochsätt detär svårtatt missbrukaäratt att

dessa. Detta hindrar emellertid inte från skattesystemet sådantatt som
känsligt förär skatteundandraganden. Omfattningen skatteundan-av

dragandena talar här sitt tydliga språk. Beskattningen bygger på redo-
visning och deklaration, dvs. den skattskyldiges uppgifter. Särskiltegna
i branscher med del kontanthandel kontantbranschernastor möj-är
ligheterna för företagaren vilka beloppstora skall redo-att styra som
visas. Så länge beskattningen bygger på den enskildes uppgifteregna

skattesystemetutsätts för påfrestningar, särskilt i branscher där kon-
trollmöjlighetema små.är

Från ekobrottssynpunkt finns det därför skäl införa komplette-att
rande Skatteregler i branscher. behöverDet inteutsatta frågavara om



Utgångspunkter för schablonbeskattningmed 891996:172SOU ett system

skattesystem regler ska upprätthålla och stärkaett nytt utan om som
det nuvarande skattesystemet. sådant regelsystem kanEtt vara
schablonbeskattning. Olika varianter schablonbeskattning kan alltsåav
öka rättvisan inom branschen och i förhållande till andra skattebetalare

skatter och avgifter måste betalas till viss miniminivå.attgenom en
alternativ till schablonbeskattning förbättraEtt skönstaxerings-är att

institutet. kontantberäkningar och branschindexGenom kan närings-
idkaren granskas. Om näringsidkaren inte kan föklara sitt kontanta
underskott eller låga överskott visar företaget onormal profilsamt en

det gäller bruttovinst kan skönstaxering aktualiseras. Pånär t.ex. senare
tid torde förutsättningarna förha ökat förbättra skönstaxeringsins-att
titutet deklarationsgranskningen sker med hjälp datorerattgenom av
och kan framSRU-systemet aktuell statistik. Detatt taman genom
borde finnas lokalockså förutsättningar bryta statistiken påatt ner
nivå, allt för öka träffsäkerheten i Nackdelen med sköns-att systemet.
taxering den kräver mycket Skriftväxling med denär att resurser.
skattskyldige kan bli omfattande och skönstaxering leder ofta till

och överklagande. Skönstaxeringen indivi-omprövning till sinär natur
duell hjälpoch det knappast möjligt flera branscher medär att sanera

i dendenna metod. schablonbeskattning bör därför generellEnav vara
ställningstaganden.meningen den inte kräver mängd individuellaatt en

9.4 Schablonbeskattning i förenklingssyfte

framgår schablon-Som den utländska översikten har syftet medav
beskattning många gånger varit skapa enkla regler kan fungeraatt som
för företagare vissa fallmed bristande kunskaper i bl.a. bokföring. I
har schablonbeskattning de mindrevarit nödvändig för inordnaatt
företagen skattesystemet. ingai bygger på allt frånSystemen att an-

behöverteckningar till form bokföringnågon enklaregöras att av
krävs.

Vi befinner väli utgångsläge med sedan längeett annatoss en
fungerande skatteförvaltning och skattesystem grundläggandeett vars
principer gällt under tid. problemlång Våra med inordna vissa nä-att
ringsidkare non filers i förhållandevis marginellt.tordesystemet vara

Vårt syfte heller inte i första hand förenkla reglernaär att om
bokföringsskyldighet få effektivare beskattning iutan att utsattaen
branscher. Från detta perspektiv därfördet inte aktuellt bortär att ta
bokföringsskyldigheten eller kraftigt begränsa den införaatt attgenom

renodlad schablonbeskattning. förSnarare det angeläget verkaär atten
hög bokföringsstandard, låt förenklingar iatt annaten vara samman-
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företagen.för de mindrehang kan aktualiseras
signackdelen medschablonbeskattning har också denrenodladEn

redovis-eller avsaknadenbokföringsskyldighetenden begränsadeatt av
det mindre intressantbygger påning sådant gör attsystemettsom

naturligtvis inteutvecklingsådansig verifikationer. Enanvända ärav
önskvärd.

svenskadenför utvecklingenredogörelsenframgåttSom avav
successivt inordnatsnäringsidkareallt flerföretagsbeskattningen har
och kraven har ökatinkomstberäkningenbokföringsmässigaunder den

schablonbeskattningssystemrenodlatinförapå redovisningen. Att ett
meddärför stick ispansk modell gårpolsk ellerenligt stävt.ex. en

förenklingsskäl kanhindrar inteutveckling.hundraårig Detta attsnart
särskilt för de minstaföretagsbeskattningen,modifieringarmotivera av
förenklingsarbetesådantekobrottssynpunktföretagen. Från är ett av

kandärigenom ocksåkontrollskattemyndighetemasintresse bl.a. om
förenklas.

vanligtsamhälle.mångkulturellt DetSverige är attär ettnumera
detskäl till dettahär.sig företagare Ettinvandrare etablerar är attsom

arbete.fåenda möjlighetendenför invandrare kanmånga att ettvara
bedrivaför invandrareinteunderlättarkomplicerat skattesystemEtt att
tidigaresker.för misstag Somökar riskennäringsverksamhet och att

beskattningenuppdragutredare fått inyligenhar överattnämnts seen
förenkla reglerna.i syfteför mindre företagende att

på intäkternaTonvikt9.5

beräk-schablonbeskattning där avdragformfinnsvissa länderI aven
dock inte såekobrottssynpunkt vinstenschablonmässigt. Från ärnas

har sinskatteundandragandeteftersomsådantmedstor ett system
redovisas.inteintäkterslagsida intäktssidanpå attgenom

procentuellvissdär skatten beräknasSchablonbeskattning som en
skatteundandragandenförockså känsligomsättningenandel ärav

intäktsredovisning. Dessutomkorrektförutsättereftersom systemet en
vilketomsättningsskattschablonbeskattning i realitetensådanär enen

mervärdesskatteområdet.med direktivmindre förenlig EG:sdengör
omsättningskallmervärdesskattedirektivetEnligt det sjätte varorav

inte någonföljaktligenmervärdesskatt ochoch tjänster omfattas avav
schablonskatt.skatt, t.ex.annan en

vilkautgå frånintäkternatonvikten påläggavariant på ärEn attatt
sådanverksamhet Envissskatter och avgifter typ genererar.aven

in-bedömningförstnaturligtvis påmetod bygger göratt avenman
komsterna i branschen.
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efterschablonbeskattningRenodlad9.6

parametersystem

Allmänt

beräk-schablonbeskattning där inkomstenintäkterfångaFör äratt upp
beräk-schablonmässigtintresseefter vissa änstörreparametrar avnas

nade avdrag.
antalefter vissaenbartinkomstenbestämma parametrarAtt som

ekobrotts-intressantliknande kanellerfordon, butiksyta urvara
schablonbeskattningssystem,renodladeharländerperspektiv. De som

och förförenklingssyfteisådanadock infört atthar system upp-mer
Spanienföretagen.minsta I ärderätthålla beskattningen t.ex. para-av

i skattesystemet.företagenfå in de mindresätt attmetersystemet ett
förvärvsarbetandedenhistoriska skälharDär stora grupper avav

bok-saknar ocksåföretagenmindreinte deklarerat. Debefolkningen
beskattning.konventionellgrund förligga tillföring kan ensom

företagsbeskattningensavsnittetinledandedetframgåttSom omav
förändringdramatiskschablonbeskattningrenodladinnebärgrunder en

företagshurfrågansvenska skattesystemet. Den är ettdet störstaav
ochhjälp någramedfångasdynamik ska kunna parametraravupp

resultat.ekonomiskaföretagsberäknarättvistnågorlunda sätt ettett
med.inkomstenverktygParametrar mätaär attgrova

exempelvisfaktorer,lönsamhetssynpunkt väsentligaVissa somur
schablonbeskatt-vidanvändasgoodwill, knappastkan parametrarsom

marknadsdominans,anseende,kundkontakter, entre-ning. Affärsläge,
kapacitet svåraoch medarbetares mäta.prenörskap är att

dessutombranscherekobrottssynpunkt intressanta ärfrånvissaFör
städ-införa. Isvårmedschablonbeskattning t.ex.attparametrar

rörliga.synnerligen Denpersonalutrustningsåvälbranschen är som
fådet svårtanställdadär antalet är attviktigaste ärparametem enmen

denbranschen justdenproblemet iuppgift detta. ärsäker Det storaom
användbararegel finnadet iarbetskraften. Lättareoredovisade är att

bestämdsker ihandelolika formergällerdetnärparametrar ensomav
lokal.

liknarskatteslag. Detgrunden ingetiSchablonbeskattning är eget
företagsekono-medelanvänder andranettovinstbeskattning änmen

Meningendeklarationredovisning, är attmiska principer osv.som
schablon-Resultatetresultat.genomsnittligtberäkna formnågon avav

konventio-jämföras med dendärför alltidkommerbeskattningen att
utvecklingdentillMed hänsynresultat.nella beskattningens som

kunskaps-den allmännadet gällerminstgenomgått, intesamhället när
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nivån, kan renodlad schablonbeskattning tillbakagång tillanses vara en
primitivt skattesystem.ett mer

Kontroll

Ett motiv för införa schablonbeskattningssystem medatt ett parametrar
den metoden, färremed kontroller, genomsnittligtär att settger en

säkrare beskattning den konventionella beskattningen i branscherän
kännetecknas betydande kontrollsvårigheter. Men även ettsom av

kräver kontroll. skattskyldige felaktigaDen kanparametersystem uppge
uppgifter till grund för fastställa och sådantatt parametrar ettagera

blir opålitliga inkomsten. Omsätt mätareatt parametrarna som av
körsträcka relevant för kan och kilo-är parametersystemet taxametrar

Är affärsytamanipuleras. relevant kan butiksytanmetermätare göras
flexibel angränsande utnyttjas. Lättrörliga in-att utrymmengenom
ventarier bord stolar kan fixeras bestämtoch knappast till ettsom
antal. torghandeln kan varusortiment snabbt bytas eller varie-Inom ut

beroende på marknadens karaktär. Om arbetskraft är parameterras en
kan det klar bildsvårt få det antal finnsöverattvara en personer som
i verksamhet till medhjälpande familjemedlemmar,med hänsynen
andra släktingar och tillfällig arbetskraft.

fältetEtt kräver kontroll skattemyn-parametersystem en som
Ådigheten har begränsade för utföra. andra sidan dessaärattresurser

faltkontroller betydligt enklare slag skatterevisioner ochän tarav
mindre kvalificeradtid och kan utföras personal inte likaärav som

skatterevisor.som en
Schablonbeskattningen får kontrollinte leda till det krävs i störreatt

omfattning. så fall flyttas enbart kontrollarbete från tillI ett system ett
renodlad schablonbeskattning införs inom för detOmannat. ramen

konventionella splittras kontrollen på två Effektensystemet system.
kan då bli Schablonbeskattningen leder till ökat behov kon-att ett av
trollresurser i stället för till SchablonbeskattningenGörsmotsatsen.
alltför nyanserad, hänsyn till arbetad tid och verk-antalettas t.ex.

rörelsen,i kommer behöva användas enbartstora attsamma resurser
till kontrollera det inte fler arbetar vad harär änatt att som som upp-

Syftet med schablonbeskattningen upprätthålla den konven-getts. att-
tionella beskattningen helt förfelats.har då eller delvis-

Schablonbeskattning baserad på bör därför i första handparametrar
grundas på kan kontrolleras eller med få fält-parametrar utansom
studier. Utvecklingen inom skattekontrollen också frånhar gått manu-
ella datoriserade granskningssystem. Desystem mot parametrar som
väljs bör stabila fåroch svåra manipulera. Schablonbeskattningattvara
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kontrollproblem uppstår.leda till svårainte att nya

Två skattesystem

verk-någraför ellernågonschablonbeskattningssystemrenodlatEtt
omgivningbeskattadkonventionellt öarutgörasamheter skulle i en

skulle kanalise-intäkterRiskenskatteflykt.kan utnyttjas för är attsom
lågdär få såi syfteverksamhetenschablonbeskattadetill den att enras

skulleandra sidanKostnader åmöjligt.beskattningproportionell som
beskattade förkonventionellttill verksamheter attäröverstyras som

inkomstskatt.progressivvissa fallavdrag iutnyttjas motsom
schablon-restaurangverksamhetexempel illustrerar. AntagEtt att
schablon-dendriftenförföretagbeskattas. Ett restaurangen;avsvarar

påhyrsutrustninginredning ochLokal,verksamheten. utbeskattade
be-konventionelltrestaurangföretagetvillkor tillfördelaktiga ettav

schablonbe-denintressegemenskap mediskattat företag, ärsom
detskervissa inköpUnderhållrestaurangrörelsen.skattade samt genom
detbådekan bliResultatetbeskattade företaget.konventionellt att
be-beskattade företagetkonventionelltschablonbeskattade och det

konventionellthade beskattatsinkomstenfördelaktigareskattas än om
åstadkomsdettapåeventuellt underskott sätti båda företagen. Ett som

verkligautnyttjaskanbeskattade företagetkonventionellti det mot
konventionellti detkan föras inverksamhettredjevinster i somen

beskattade företaget.
luftfakturormedproblemvissai SpanienharSom attnämnts man

denutnyttjas ioch sedanschablonbeskattade sektornutfärdas i den
uppståförväntasproblem kanbeskattade miljön. Sammakonventionellt

också påtag-finnsschablonbeskattning i Sverige. Detrenodladmed en
ekonominschablonbeskattad sektorförsäljning tilllig risk att aven

in-sektornbeskattadekonventionellt äreftersom denkvittolöstsker
sektornschablonbeskattadeoch denobeskattade inkomstertresserad av

kon-liknar detProblemetverifikationer. närbehovhar begränsat av
Dånäringsidkare.hushållstjänster ärhantverks- ellerköpersumenter av

kvitto.intresseradsäljaren eller köparenvarken av
blibefarasschablonbeskattning kan vidarerenodladBranscher med

schablonenlängeeftersom företaget såföranvända tvättaatt pengar
Även skullefortfarandedetfläckfri fasad utåt.hållabetalas kan omen

schablonbe-renodladmedbokföring i branscherfinnas krav påett
bok-fonnellasig detförväntasiktskattning kan på attman

ytterligarevilketbetydelse,förlora ikommerföringskravet att gynnar
penningtvätt.möjligheterna till
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Omfattande reglering

Ett schablonbeskattningssystem vidskattesystemutgör ett egetsom
sidan det konventionella ställer krav omfattande reglering.av en
Det räcker inte med reglera själva schablonbeskattningen inkomst-att
beräkningen. Det krävs också rad överväganden hur samspeleten om
skall till mellan schablonbeskattning och konventionell beskattning

andra skatter och avgifter. liknar dem det konventio-Frågorna isamt
nella vid byte verksamhetsform,bl.a. upphörandesystemet av av
verksamhet, beskattning och reglering fåmansföretag.uttagav av
Härtill kommer bestämmelser uppbörd och förfarande. Beaktasom
måste också sjukpenninggrundande pensionsgrundan-reglerna ochom
de inkomst andra inkomstprövade bidrag inom socialförsäkrings-samt
området. Följden kan bli renodlat schablonbeskattningssystematt ett
leder komplexitet, kräver ochtill ökad öppnarstoraen resurser nya
dörrar skatteundandraganden. punkt där deför Systemet kan då nå en
bakomliggande för reformen och inriktningen iskälen har passerats
stället blir lösa nytillkomna problem.att

finnasrenodlat schablonbeskattningssystem kommer detI ett att
både medvinnare och förlorare. Jämförelser kommer detgörasatt
konventionella följdFörlorare näringsidkare tillärsystemet. som av
schablonbeskattningen får högre beskattning jämfört med deen om
hade omfattats konventionella beskatt-fortsättningsvis denäven av
ningen. eller delvis,Oredovisade inkomster kommer beskattas, heltatt

förlorarkategorin kan schablonbe-schablonbeskattningen. Förgenom
vetskapskattningen innebära incitament öka inkomsterna iett att om
Vinnareinkomster den bestämda nivån inte beskattas. äratt över

till följd schablonbe-näringsidkare får lägre beskattning avsom en
skattningen vad de skulle ha fått med konventionell beskattning. Iän

komma oredo-perfekt schablonbeskattningssystem i syfteett att
visade intäkter vinnarna de från början seriösa företagarna ochär
förlorarna de företagare tidigare fuskade.som

9.7 Rättvisefrågor

för branscherUr ekobrottssynvinkel finns det starka motiv vissaatt
branschinriktadskall träffas effektivare beskattningav en genom

schablonbeskattning. Skälet problemen särskilt i dessaär äratt stora
branscher. kan det motivera varför fram-svårareDäremot attvara
gångsrika näringsidkare vinnarna vissaeller solventa i utsatta
branscher fördelaktigare renodladskall erbjudas beskattningen
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situationmotsvarandei ärföretagareschablonbeskattning än som
Även kan överbryggasdetta hinderbranscher.andraverksamma i om

medproblemredogörelsen fleraden tidigareframgårdetfinns avsom
sidaninföras vidden skallsärskiltschablonbeskattning,renodlad om

inteschablonbeskattningRenodladbeskattning. ärkonventionellav
branscher,dei mångaproblemenlösningbra t.ex.heller aven

formkontrollera. Dennasärskilt svårai dagstädbranschen, är attsom
skälfinns starkadetbör enbartschablonbeskattning övervägas närav

överväganden renodladförenklattalar för system.ett om ensom
med eko-tillkommatillför längre rättaschablonbeskattning än att

brottsligheten.

Generalitet9.8

vilketgeneralitetkännetecknasbörschablonbeskattningssystemEtt av
olikaföranvända detingreppalltfördet möjligt storagör att utan

schablonmässigtmedutländskaåtergivnabranscher. De systemen
harkravvisserligen dettauppfyllerkostnadsavdragbestämda men

nöd-medblirenligtSchablonbeskattningnackdelar. parametrarandra
sinabransch harVarjebranschen.specifikafärgad denvändighet av

nödvän-iblandbranschen kaninomuppdelningochparametrar varaen
individuellamedschablonbeskattningssystem paramet-fleradig. Införs

omfat-redani detytterligare ökarkomplexitetenresultatetblir attrar
framdet svårtkan paramet-Dessutomtande skattesystemet. att tavara

intebehöverkomplexa. Etti verksamheter parametersystemärsomrar
stället kanbransch. Iför varjeregleringomfattandeförutsätta en

till dessaregler ochmedutformasschablonbeskattningen gemensamma
belopp.ochbestämmelserbranschspecifikakan kopplas parametrarom
beaktaschablonbeskattningssystembörSammanfattningsvis ett

tillupphovskall interenodlat. Detdet bör inteintäkterna gevaramen
hellerkontrollproblem. Inteochskatteundandragandenformer avnya

meddet kunna tillämpasbörtillämpningsproblem. Vidarefår det skapa
långtsåschablonbeskattningssystembörgeneralitet. Slutligenviss ett

inkomstbe-konventionelladentillmöjligtdet anpassatär vara
skattningen.
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9.9 Schablonbeskattning med hjälp av

SRU-uppgifter

Inledning

En möjlighet basera schablonbeskattningenär på de standardiseradeatt
räkenskapsuppgifter SRU lämnas i samband med deklarationen.som
Genom SRU-uppgiftema får Skattemyndigheten tillgång till mängden
uppgifter det enskilda företagets räkenskaper. Uppgifterna förs iur
databasen och härigenom kan värdefull branschstatistik och nyckeltal

fram, aktuell intjäningsprocent,tas bruttovinst dag beräknart.ex. Iosv.
RSV nyckeltal branschvis och med hänsyn till omsättningsintervall.
Syftet med SRU-systemet främst underlätta granskningenär att av
företag, det borde också möjligt använda uppgifterna förattmen vara
schablonbeskattning.

Schablonbeskattningen skulle gå till det den skatt-sättet att
skyldiges deklaration och SRU-uppgifter jämförs med eller fleraett
index. Uppfylls inte index-kraven höjs inkomsten. Uppfylls index-
kraven sker inte någon schablonbeskattning. Schablonbeskattning
grundad på SRU-uppgifter då inte renodlad schablonbeskattningär en

det konventionella skattesystemet.utan stöttar
Schablonbeskattning har vissa släktdrag med skönstaxering. kanDet

år lanseradesnämnas 1960 tanken uttrycklig regel skulleatt att en
införas i taxeringsförordningen med innebörd skönstaxering skulleatt
ske dels deklarationen redovisade bruttovinst avvek frånom en som
den för normalrörelsen inom branschen framräknade, dels någonatt
godtagbar förklaring till denna avvikelse inte lämnades SOU 1960:36,

246. Skönstaxeringen skulle kunna beloppsmässigt bestämmasävens.
med hjälp nonnalbruttovinstprocenten för branschen. författ-Någotav
ningsförslag lämnades emellertid inte eftersom framräknade brutto-
vinstprocenter saknades. Utredningen underströk dock vikten attav
undersökningar påbörjades för få fram tillförlitligt materialatt om
normala bruttovinster. Enligt departementschefens mening borde frågan

användning bruttovinstprocenter få lösas i tillämpningen prop.om av
1961:100, 249.s.

Ett grunda schablonbeskattning på jämföra vissasätt att är att
nyckeltal i den skattskyldiges redovisning och deklaration med
branschindex. kontrollmetodSom för skattemyndighetema och som en
grund för skönstaxering har dessa metoder länge. Skattemyn-använts
digheten jämför företags bruttovinst med genomsnittet it.ex. ett

Ärbranschen. bruttovinsten för låg och saknas förklaringrimligen
finns det skäl revision eller kanske höja inkomsten sköns-göraatt en
mässigt.
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Bruttovinst intjäningsprocentoch

köpsfrämst aktuell i verksamheter därBruttovinstberäkning är varor
serviceverksamhet.bättre för Brutto-och intjäningsprocentsäljs. passar
anskaffningskostnaden föromsättningen ochskillnaden mellanvinst är

omsättningen. In-uttrycks isålda Bruttovinsten procent avvaror.
ioch lönekostnadermellan intäktertjäningsprocenten skillnadenär

skulleschablonbeskattningmodell förförhållande till intäkterna. En
60.kravet intjäningsprocentdärför kunna utformas så är t.ex.att
skallföretagetintjäningsprocentexempel illusterar. DenEtt som

inte fårlönekostnademavilket innebäruppfylla alltså 60 attär procent
och lönekost-intäkterna. intäkterna 100överstiga Om40 ärprocent av

intäningsprocentennadema 60.40 är
lönekostnademaföretaget har intäkter på 100aktuellaDet men

intjäningsprocenten 45. Förvilket innebäruppgår till 55, är attatt
måstefå intjäningsprocent 60företaget skall procentmotsvararsomen

uppfyllahöjs därför förtill Inkomstenintäkterna uppgå 137,5. att
intjäningsprocent.kravet på

verksamheteremellertid dåligt mått påIntjäningsprocent är ett som
med fysiskahandelsbolagnäringsidkare ellerdrivs enskilda avav
anställda. Enverksamheter har sällandelägare. Sådanapersoner som

iskulle alltså ha 100näringsidkare anställdaenskild procentutan
medhandelsbolagellerintjäningsprocent. enskilda näringsidkareFör

stället för intjäningsprocentfysiska delägare behövs i ettpersoner som
index.annat

Medantal branscher.bruttovinststatistik förfram bl.a.RSV etttar
för olika branschernanyckeltal fram destöd dessa uppgifter tasav

medelvärde",varje nyckeltal beräknasefter vilka SNI-koder de har. För
medianvärde, nedre och kvartil.övre

byggaschablonbeskattningsmodell skulle kunnaEn att man
index.med angivetintjäningsprocentjämförde den skattskyldiges ett

givetvisdärutifrån branschstatistikindex skulle bestämmasDetta
underlag.viktigt DetSRU-uppgifter för hela landet skulle ettvara

få framindexunderlaget för bestämmakanske viktigaste ärett attatt
samband medisamband med revisioner denvärden i görstyp somav

aldrig kanindexbranschkartläggning. Redan bör sägas att etten nu
mångaredovisningarhelt exakt. SRU-uppgifter bygger på somvara

medtagna.oredovisade intäkter finnsgånger felaktiga bl.a. förär att
hela sanning-efter revisioner innehållerheller index framInte tassom

alla felaktigheter.eftersom det inte möjligt hitta Dessutomär atten
för-efter iefter revisionen,kan resultatet förändras t.ex. process

valtningsdomstol.
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rättvisande indexkälla till informationviktigEn äromannan
branschorganisationema.

schablonbeskattning enbart byggerekobrottssynpunktFrån är som
grundläggande redovisningeneftersom denpå SRU-uppgifter osäker

schablonbe-kan skattskyldige. sådanmanipuleras den En typ avav
förslagnaallt inte kunna fångaskattning kommer framför att upp mer

rörelsen, dvs.krympabeskattning. Genommetoder undgå attattatt
skattskyldige uppfyllakan denoch kostnader,minska både på intäkter

Schablonbe-schablonbeskattningen.förbiindexkravet och komma
skatteundanhållanden måsteskattning till motverkasyftar attsom

uppgifter.skattskyldigesgrund den Ibygga stabilarepå än egnaen
inte nå längrekommer Schablonbeskattningenfall än attattannat vara

uppgiftsskyldighetbeskattningensden konventionellaspegel tillen
uppgifter.andra krav påsjälvdeklaration, må medmed bl.a. vara

Övervägande liteschablonbeskattning sådärför förskäl talar att en
uppgifter påden skattskyldigesmöjligt bör bygga på utanegnasom

manipulera. SRU-systemetsvårafaktorer/parametrar är attyttre som
schablonbeskattningssystemkan värdefullt fördock attett genomvara

kan användas tillsam-branschstatistikdet innehåller uppgifter somom
håll.med uppgifter från annatmans

Yardstick

yardstick. Genomadministration används uttrycketpublicInom ämnet
villkor dekommersiellt företag på likaoffentlig regi drivaiatt ett som

måttstock för beräknaprivata företagen kan företaget utgöra atten
anbudanalyserakan användas förlönsamhet och sedan attannat som

behöva yard-schablonbeskattningssystemliknande kano.d. På sätt ett
stick.

nödvändigtväljer detVilket schablonbeskattning viför än ärsystem
schablonbe-bestämmahitta inte enbart förmåttstock, attatt en
Med jämnavidmakthålla dessa.skattningens också förnivåer utan att

medföra diskussionerintervaller alltså revisioner,måste göraman
ibild lönsamhetenandra fåbranschorganisationer och på sätt en av

be-nödvändiga förundersökningar ocksåbranschen. Sådana är att
schablonbeskattningen, valgrunderna förstämma parametrar.t.ex. av

schablonbeskattning9.10 Två försystern

konstruerasschablonbeskattningssystemSom framgått bör ettovan
bör fokuseras påSchablonbeskattningenenligt följande riktlinjer.
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faktorerskattema/avgiftema och baseras påalternativtintäkterna yttre
omfattande fältkon-inte krävermanipulera ochsvåraär att somsom

formerupphov tillbör inteskattemyndigheten.troll Det avnyageav
tilläm-upphov tillheller bör denskatteundandraganden. Inte ge

enkelschablonbeskattningen börbetyderpningsproblem. görasDet att
Schablonbe-konventionella skattesystemet.till detoch anpassas

konventionella skatte-detskall inteskattningen stöttaersätta utan
ochgeneralitetmed visstillämpasVidare bör det kunnasystemet.

blischablonbeskattningen börResultatetinom olika branscher. attav
avgifter hanochbetala i skatternäringsidkaren fården oseriöse änmer

i dag.gör
modellerfram tvâutredningen tagitutgångspunkter harFrån dessa

schablonbeskattning.för
betalanäringsidkaren måstepåförsta modellen gårDen attut en

behållataxirörelse, fågällerför detvarje månadlicensavgift näratt,
Fråntrafiktillstånd.näringsverksamhetsådandrivasitt tillstånd att

avgifterför de skatter ochavräkning skefår docklicensavgiften som
viss lägsta skatte-medförLicensavgifteni rörelsen.skall betalas en

rörelsen.belastning för
näringsverksamhetinkomstenmodellen innebärandraDen att av

intäkternaSchablonbeskattning skerschablonmässigt.höjs avom
redo-Uppgifterna inivå.viss angivenuppfyllerverksamheten inte en

intäktskrav.jämförs med vissadeklarationenochvisningen SRU
ochintäkterna bestämsnivå påmedför lägstamodellDenna att somen

beskattningen.följd dettaen av
beskatt-med varandrahar likheterbåda modellerna attDe genom

skattenivå.lågliggeri dagslägetför de företagningen höjs ensom
förstadetolika teknik. Imål medmodellerna dettaframgått nårSom

utgåkostnaderochbåde intäkterfallet indirekt på attgenomser man
uttrycksverksamhetenoch avgiftsutfallfrån rimligt skatte-ett somav

höjs inkomstenandra falletstorlek. detlicensavgiftens I ensomgenom
förcentralaintäkternadetintäkten ochföljd den låga ärär somav

schablonbeskattningen.
förbeskriva tvåvaltutredningenskäl tillEtt systemattatt

schablonbeskattningenbelysabättre kunnaschablonbeskattning är att
jämföra modellerna.attgenom

schablonbeskatt-modellerna förbådaföljande behandlas dedetI
frågorvissaDärefterning i sitt kapitel. tas upp.gemensammavar
utredningenochmed varandrabåda modellernaHärefter jämförs de

ställningstagande.sittredovisar
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Licensavgift10

avgifter iochSkatter10.1 centrum

nåekobrottsprofil syftar tillmedschablonbeskattningssystemEtt att en
vanligtskatteundandragandeni branscher däreffektiv beskattning är

såoch avgiftsnivånhöja skatte-förekommande. Meningen attär att
lika villkor.möjlighet verka påfårseriösa företagare att

iSRU-modellenenligteller indexinkomstenstället förI sättaatt
avgifter.ochskatterkoncentreras påschablonbeskattningkancentrum

avgifterochomfatta de skatterskall dåSchablonbeskattningen ensom
tillforsäkrassamtidigtverksamhet viss statentyp somgenererarenav

skallmodellsådanfaktiskt kommer in. Enskattemedlen sättaatt upp
skatternai verksamheten. Omoch avgifternivå på skatterlägstaen

Överstigerhöjas.nivå skall dessavissavgifterna understigeroch en
schablonbe-sker inte någonangivna nivånavgiften denskatterna och

månadavgifter varjeochskatterkan skeskattning. Detta attgenom
Understigerlicensavgift.motsvarandeviss nivåtillmåste uppgå enen

skillnaden betalaslicensavgiften måsteoch avgifternaskatterna som
licensavgift.faktisken

taxibranschen. Iforlicensavgift införaslag kansärskildGenom en
betalasskalllicensavgift månatligenställaslagen skall krav att en

avräknaslicensavgiften skalltaxiverksamhet. Frånden driverav som
förbetalasochmånad redovisasvarjeoch avgifterde skatter som

Överstiger betalda skatternaredovisade ochdenäringsverksamheten.
avräknad.fulltden således Intelicensavgiften annatavgifternaoch är

skillnaden betalasavräkning kan ske måstefall inte fullnär ensom
faktisk licensavgift.

ochsärskild lagilicensavgift inkanBestämmelserna tas enom
kanLämpligeni lagen.den de branschertillämpas för eller angessom

schablonbeskattningbestämmelsergenerellalagen innehålla dels om
licensav-bestämmelserbranschspecifikadelsbransch,oavsett som

tillutvidgasschablonbeskattningenstorlek. Härigenom kangiftens nya
branscher.till färreeller inskränkasbranscher
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Licensavgiften bestäms10.2 efter parametrar

framgår byggerSom avsnitt 8.4 den spanska beskattningen medav
på omfattande undersökning hur inkomsterna kanparametrar en av

beräknas utifrån olika och vilka viktigastparametrar ärparametrar som
för inkomsten. Utredningen har inte haft möjlighetmätaatt att genom-
föra någon sådan undersökning har i stället utgått från statistiskautan
uppgifter. Vidare har uppgifter inkomstnivåer inhämtats frånom m.m.
branschorganisationema.

För taxibranschen antalet fordon lämplig finnsDetär parameter.en
naturligtvis starkt samband mellan antalet taxibilar och omsättning.ett
Även antalet chaufförer och körtimmar viktiga faktorer vid beräk-är
ning omsättningen. Nackdelen med beakta chaufförer ochävenattav
körtimmar licensavgiften då blir beroende den skattskyldigesär att av

uppgifter. Eftersom det redan finnsi dag skyldighet redo-attegna en
visa anställdas arbetsgivaravgifter och utgivna löner för bl.a. prelimi-
närskatt, och problem detta inte alltid detsker, knappastär ärett att
någon mening bygga licensavgiften uppgifter.på dessa Därtillatt
kommer svårigheterna schablonmässigt värdera arbetstid eftersomatt
det omöjligt chaufförema realiteten arbetar heltidi ellerär att veta om
deltid.

Licensavgiften oredovisadesyftar till försöka fånga deatt upp
intäkterna och de körningama. iMeningen inte detär attsvarta som
spanska försöka inkomsten påmäta sätt änsystemet ett annat genom
redovisningen och inkomstbeskattningen med schablon-ersättaatt en

Övervägandebeskattning. skäl talar därför för enbart utgå frånatt
fordonen. Fordonen kan sedan delas i olika kategorier beroende
hur mycket de används. Till vilken kategori fordon hör kan framgåett

licensmärke vindrutan. Licensmärketpå skall också visaett attav
skatter och avgifter betalda.är

detta sammanhang kan den tekniska utvecklingenI nämnas att
taxameterområdet kan det möjligt i framtiden användagöra att upp-
gifterna i grund för licensavgiften. skulleHärigenomtaxametem som
licensavgiften kunna grundas på förfinat underlag.ett mer

10.3 antalet fordonParametern

uppkommer fråganHär hur beräkningen antalet fordon skall gå till.av
Antalet fordon kan växla under året. Fordon kan under längre eller
kortare tid ha tagits drift för reparationer och underhållsarbeten.ur
Fordon kan hyras eller Många företag har reservbilarut. som an-
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kanFordonenstorlek.olikaFordonensporadiskt. ärvänds endast av
utsträckning.olikaanvändas i

kravdestokrävs störrefordonenbildnyanseradJu somavmer
efterlevs.bestämmelsernakontrollochdetaljreglering attställs på av

licensav-ochdetaljeringsgradsamband mellanstarktfinnsDet ett
låg nivåförhållandevislicensavgiften hållsstorlek. Omgiftens en

und-därmedochöverskrider nivåntaxiåkerierflertaletföljdenblir att
tolerantare sättetsådant motlicensavgift. Ett ärbetala systemgår att

nivå.högliggerlicensavgiftenfordonenberäkna närän enatt
skattemässigskeförutsättasdetkanlicensavgiften högtLigger en

reducerasdåkommerfordonAntalet attfordonsparken.anpassning av
såbörbeskattningmotiverat. Enaffärsmässigtdet varaärattutan

möjligt. Föröverväganden attföretagsekonomiskaneutral till som
utnyttjas ifordonen störreocksåkanlicensavgiftskravetuppfylla

Härigenomrekryteras.förareytterligareomfattning att t.ex.genom
arbetsgivar-anställda,förpreliminärskattinnehållnaföretagetsökar

räknasfårmervärdesskattutgåendeöverskjutandeochavgifter avsom
licensavgiften.mot

enkelsåfordonantaleträkna göraskontrollskäl bör sättet attAv
trafiktill-länsstyrelsensfrånutgågrundlämpligmöjligt. En är attsom
taxitrafikianvändsfordoninnantillståndshavareskalldagstånd. I

trafiktillståndetibörlicensavgiftenlänsstyrelsen. Förtilldessaanmäla
tillhörfordonvilka ettlättillgängligt sättpåeller somannat anges
licens-förgrundfårfordonuppgifter utgöratillstånd. Dessavisst om

avgiften.
tillståndbedrivstaxirörelsekontroll utansig viddetVisar att en

naturligtvisskalltillståndetvadanvändstaxibilarfler äneller avseratt
kanHärtillfordon.till dessahänsynmedlicensavgiften beräknas

frågorutformas,reglernadehurpå närmareberoendekomma, något
förhållandensådanaförståsbörVidareskattebrott.ochskattetilläggom

svårighetellertrafiktillstånd attåterkallelseföranleda senarekunna av
tillstånd.sådantutvidgafå eller ett

vidförhållandetbörunder åretväxlakanfordonsinnehavEftersom
påföl-denunderlicensavgiftenstyrande förmånads utgångvarje var

jande månaden.

fordonkategorierOlika10.4 av

för licensav-grundskall utgöradenTaxifordonet parameterär som
dehurberoendekategorierolikaidelas inkanFordonengiften.

licensavgifter.skildagällaskallkategoriernaolikadeanvänds. För
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Taxibranschen utpräglad småföretagarbransch,är vilket b1.a.en
visas i de 14 500 taxifordon finns fördelade påatt 9är 000som ca
företag. betyderDet mycket antal företag endast haratt ett stort ett
fordon. Många fordon körs också endast förare,enda i regelav en

Fordon körsägaren. endast förare kan kategori.utgörasom av en en
Övriga fordon då definitionsmässigt sådanaär förs fler änsom av
förare. Frågan då det skall finnasär kategori för fordonen om en som

förs föraretvå och eller flera andra för fordon förs tvåav en som av
förare och fler. Med hänsyn till det, med de möjligheter ståratt som
till buds, skulle mycket svårt kontrollera fordon körsatt ettvara om av
två eller fem förare bör den andra kategorin innehålla fordon fårsom
föras obegränsat antal förare. Ett skäl till dettaett annat är attav
antalet förare två inte alltid behöveröver säker indikation påvara en

taxiföretags intäkter. inteDet helt ovanligtett ensamföretagareär att en
anlitar flertal olika extraförare.ett

framförI allt glesbygden finns det taxiföretag inte drivs påsom
heltid, ofta för det inte finns marknad för detta. Dessa företagatt en
kan få svårigheter bära licensavgift beräknad föratt är etten som
enförarfordon körs heltid.på Eftersom dessa glesbygdsföretag oftasom
fullgör viktiga samhällstjänster skolskjuts, sjukresor och färdtjänstsom
måste undantag kunna för dem. Det måste såledesgöras finnas en
kategori och särskilt beräknad licensavgift för fordon endastsom
används på deltid. minimeraFör möjligheterna till fordon orik-att att
tigt placeras i deltidskategorin bör detta ske endast efter dispens.

börDet ankomma innehavarenpå trafiktillståndet visaatt attav
fordonet skall användas enbart på deltid. förutsättningEn bör attvara
det fråga enförarbil.är Föraren bör kunna visa han harattom en
någon försörjning, anställning. Dispens bör inte medde-t.ex.annan en
las vid blandad verksamhet, dvs. förvärvskällan taxirörelsennär utöver
dessutom består näringsverksamhet. Skälet behovetär attannanav av
dispens minskar eftersom licensavgiften får avräknas skatter ochmot
avgifter från den andra näringsverksamhetenäven avsnittse 10.11.
Uppgifter fordonets körsträcka styrkta utskrift från taxame-om genom

och intyg från AB Svensk Bilprovningter bör komplettera dispensan-
sökan. Sådana utskrifter och andra handlingar bör för kontrollsenare
krävas länsstyrelsen. Dispensen bör komma i fråga enbart utanförav
storstäderna eftersom motivet för dispens marknaden såatt är ärattge
begränsad den inte bär heltidssysselsättning.att en

bör inteDet något hindrar fordon anmäls för änd-att ettvara som
ring kategori och därmed licensavgift. Inför högsäsong kanske detav

motiverat anlita extraförareär och därmed anmäla fordonetatt för en
högre licensavgift.
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trafiktillstånd. Stor-den inneharbetalasLicensavgift skall somav
företaget harfordonlicensavgiften beror hur mångaleken på som

kategori de hör.och till vilkenlänsstyrelsenanmält till
fordontaxibilar.endast hyr Dessagäller företagfrågaEn utsom

licensavgiftenflerförarfordon ochkategorinilämpligen hamnabör
betalaslicensavgiftenalternativbetalas uthyraren. Ett är attannat avav
vanligastehyrda fordonet.till det Dennyttjanderättenden harsom

aktu-korttidsuthymingtordetaxi hyrssituationen när ut somvaraen
verkstads-drift förtillfälligt tagitsordinarie fordonaliseras när ett ur

till-det fordonbetalats, förLicensavgift har dåbesök e.d. sommen
hyrdatill denskulle kunna förasLicensmärketdrift.fälligt överär ur

till länsstyrelsenanmälan skerförutsättningbilen under attatt om
kommer dåHyrbileni verksamheten.tillfälligt användshyrbilen att

innehållerlicensmärkemedverksamhetenanvändas i ett annatett som
vidanmälningsförfarandet kanGenomregistreringsnummer.fordons
dettillfälligthyrbilenlänsstyrelsenske hoskontrollbehov ersattattom

drift skerifordonet återordinariedetordinarie fordonet. När tas
fordonet.för det hyrdaavanmälansamtidigtpåanmälan görssom

avgiftsärskild10.5 En

avgifter kanskatter ochpåschablonbeskattning koncentrerasEn som
uppgå tilldessa måstepå såpåseende konstruerasvid första sätt att en

avgifterskatter ochfall måste ytterligareviss varje månad.nivå I annat
komplikationer.medför emellertid någrasådantbetalas in. Ett system
Samtliga skatterskall höjas.avgiftervilka skatter ochfrågaEn är som

ochde redovisadeproportionellthöjasavgifter skulle kunnaoch mot
fleraeftersomavstämningsker måstebetalda. taxeringNär görasen

slutligaberoende denändraspreliminärskattkomponenter taxe-
ringen.

licensavgift förskatt,införaenklare variantEn är att enen ny
fordon. Licensav-antaletskall den baserasverksamheten. taxiFör

normaltmånad i efterskottbetalas för varjeredovisas ochgiften skall
preliminär-arbetsgivaravgifter,tillfälleden vid12:e, t.ex. somsamma

för deavräkning skelicensavgiften fårFrånskatt och mervärdesskatt.
regler. Omenligt ordinarieskall betalasskatter och avgifter som

till 900avgifterna uppgåroch skatterna ochlicensavgiften 1 000är
faktiska licens-licensavgiften meddessa 100. Denunderstiger alltså

betalas in.också måsteavgiften då tilluppgår 100, som
ocheftersom olika skattersärskild skattLicensavgiften är typ aven

möjligt skulledetta hade varitfrån den. Om inteavgifter får avräknas
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skattebelastningen öka för de seriösa företagen, redan betalarsom
skatter och avgifter omfattningi sådan skatterna och avgifternaatt
överstiger licensavgiften. Syftet med licensavgiften öka in-är att
betalningen avgifterskatter och från oseriösa företag branscheri därav
det väl dokumenterat nivån ligger för lågt. Eftersom taxirörel-är att en

olika skatter och avgifter, bl.a. beroende hur verksam-se genererar
heten uppbyggd företagsforrn, förekomsten anställda börm.m.,är av

förhållandevis antal skatter och avgifter få avräknas.ett stort
Som kommer redovisas nedan kommer årlig avräkning skeatt atten

licensavgiften skatter och avgifter i samband med taxeringen.mot av
kan därför årligMan tala licensavgift räken-motsvararenom som

skapsårets samtliga månatliga licensavgifter.
Licensavgiften beräknas efter fordonsinnehav. skatter ochNär

avgifter licensavgiftenavräknas från kan den betraktas som en av-
räkningspost. Enbart den överskjutande delen, i exemplet 100, ärovan
då skatt. Licensavgiften både mått hur skatte-på ochär ett storaen
avgiftsinbetalningama och faktiskmåste skatt måstevara en som
betalas skatterna och avgifterna inte når till denna nivå. Av-om upp
räkningsförfarandet utvecklas i avsnitt 10.8.närmare

vi licensavgiften betald syftar det skatterNär på ochäratt attanger
avgifter redovisade och betalda till belopp ellerär ett motsvararsom

licensavgiften. denna betalning kanöverstiger I givetvis faktiskten
inbetald licensavgift ingå.

licensavgiftenStatsrättsligt skatt eftersom denär tas ut etten som
tvångsbidrag direkttill det allmänna motprestation. Vi har ändåutan
valt kalla den för licensavgift eftersom kan denatt man se som en
avgift för få driva viss näringsverksamhet.att en

Licensavgiften skatteadministrativtbör i hänseende hanteras som
inkomstskatt.

fara med lägsta nivå för skatter och avgifter, licens-En en som
avgiften uttryck för, kan den blir både golv och tak.att ett ettger vara

företag skatterEtt redovisar och avgifter överstigande licensav-som
giften kan förfaranden fåolika skatterna och avgifterna sågenom ner

de licensavgiftenligger så möjligt. komma tillFörnäraatt attsom
sådana krävsmed tendenser traditionell kontroll. kontrollvärdEnrätta

profil visarkan företag nedåtgående trend vad gällervara som en
avgifter alltsåoch skatter. bör understrykas licensavgiftenDet inteatt

den traditionella granskningen. Syftet det konven-ersätter är stöttaatt
tionella skattesystemet.
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betalaslicensavgiftenskall10.6 När

fordonkalendermånad ärvarjeförbetalas ettLicensavgift bör som
möjligtlicensavgift såobetaldtaxitrafik eftersom snartanmält för som

ekobrottssynpunkt äråterkallas. Fråntrañktillståndtillledaskall att ett
ordningsådanförskott. En äribetalaslicensavgiftenfördeldet omen

licensavgiftenförtalarlikviditet. Dettaföretagens attkännbar fördock
efterbetalasskallställetavgifter iochskatterandramedi likhet

sålicensavgiftenfördel näradetSamtidigtintjänandet. är somomen
föreslåsInbetalningskattekontot.inbetalningamaföljermöjligt

föranmältfordonefter detmånaden ärefterskottdärför ske i att ett
intjänandet.månaden efternormalttaxitraflk, dvs.

iden 12:enormalti efterskottbetalasskalllicensavgiftenOm
redo-avgifterochskatterför defår skeavräkningochmånaden som

månad kanföregående säga attbetalas förochvisas närmast man
skatter-särskiltavräkningspost,karaktärenlicensavgiften har omav en
faktiskstorlek. Någonlicensavgiftenstilluppgåravgifternaochna

in.betalasdå intebehöverlicensavgift
eftermånadertvåförstmervärdesskattbetalarnäringsidkareMånga

eftersläpning.vissskerdetdvs.redovisningsperiod,viss att enen
mervärdes-eftersomdenmånad 12:evarjeskeändåAvräkning kan

alltidavräkningDärmed kankalendermånad.varjeredovisasändåskatt
ske förkommeravräkningAttmervärdesskatt. attske förkan mer-

saknarbeskattningsårmånadunder annatvärdesskatt ettavsersomen
redovis-eftersomavräkningenårligaför denbetydelsei settstort

månad förvarjedessa företagförmervärdesskatt ärförningsperioden
betydelse.beskattningsåret äroch intemånadensig. Det är avsom

redovisarföretagfråga deiuppkommerkomplikationEn somom
Ett26:e.denförstmervärdesskattden 12:e,avgifterochskatter men

och26:eförst den attavräkningenkan görslösa detta attsätt att vara
den 12:e.avgifterochskatterbetaldaredovisade ochbeaktardåman

deeftersomtaxibranschenisåinteproblem stortDetta varasynes
kr.miljoner40omsättningmedföretaggällerreglernabeskrivna en

skattedeklarationenmånatligadeninteskattskyldigOm geren
bestämmandeVidbetalas.ochlicensavgift bestämmasskall ändå aven

beslutautomatiskadetillbör hänsynlicenavgiftenden faktiska tas som
ocharbetsgivaravgifteravseendeSkattemyndigheten fattar t.ex. mer-

intein. Omintedeklarationnågonföljd gettsvärdesskatt attavsom en
bli förskattebelastningenkanbeslutenautomatiskadetillhänsyn tas

avgifter.ochskatterandralicensavgiftsåvälhög med som
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10.7 Licensavgift kostnad för drivaär atten

näringsverksamhet

Genom licensavgiften kan samhället ställa minimikrav påsägas ett
skatter och avgifter i vissa branscher. Licensavgiften skall betalas för

skall få driva näringsverksamhet i tillståndspliktigatt bransch.man en
Licensavgift kan införas i branscher inte tillståndspliktigaäven ärsom
och kan då lämpligen benämnas näringsavgift.

Licensavgiften objektiv förutsebar.och kan inteär Den uppfattas
den pekar vissa näringsidkare i branschen skattesmitareatt utsom som

eftersom någon avvikelse från deklarationen inte sker. Redovisningen
heller inte i fråga. Den skattskyldigesätts på förhand licensav-vet

giftens storlek.
Syftet med licensavgiften få högre rättvisa i bransch därär att en en

det vanligt med skatteundandraganden. Därför börär licensavgiften
inte kunna i fråga enskilda företagaresättas licens-attav som anser
avgiften för hög i deras fall. licensavgiftenKan ändrasär den inteär
längre objektiv kostnad för få driva viss verksamhet. Genomatt atten
fordonen delas in i olika kategorier licensavgiftens storlekstyrsom
finns det möjligheter för den skattskyldige betala rimligstora att en
licensavgift. förhållandenNär ändras skall det möjligt förattvara
kalendermånad byta kategori och på- och avanmäla fordon.

10.8 Licensavgiften frånavräknas skatter och
avgifter

Vilka fårskatter och avgifter avräknas

Från licensavgiften bör avräkning ske för de skatter och avgifteren
förvärvskällan Huvudtanken licensavgiften åt-är attsom genererar.

minstone skall stå i sådant förhållande till näringsidkarens inkomstett
och därmed beskattning denne kan redovisa inkomst hanatt en som
kan leva på.

Beroende på företagsfonn kan överskott från förvärvskällaen
disponeras på olika och därigenom olika skatter ochsätt generera
avgifter. enskildEn näringsidkare skyldig betala inkomstskattär att
kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt bryt-även över
punkten överskott. Socialavgifter i form egenavgifter skallett av
också betalas. likhet med vadI gäller för löntagare utgår ävensom

Överskjutandeallmänna egenavgifter. utgående mervärdesskatt skall
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återbetalas.mervärdesskatt In-ingåendeöverskjutandeochbetalas
verksamheten drivstvåkan fördelaskomsten gemen-personer om

Expansionsmedelsskatttill 52 § KL.make anvisningarnamedsamt
Vid positivexpansionsmedel.tillmedel ränte-skall betalas avsättsom

ochnäringsverksamhetinkomstslagetisker avdragfördelning ett en
räntefördelningVid negativkapital.under inkomstintäkt tas avupp

statlig in-medkapital beskattasInkomstomvända.sker det av
arbetsgivar-skallverksamhetenfinns anställda idetkomstskatt. Om

betalas.innehållas ochpreliminärskattbetalas ochavgifter
vinsten.inkomstskatt påbetalasaktiebolagverksamheten iDrivs

arbets-betalasregel lönföretagaren lyfteranställda ävenFör som
aktieägarebetalas.innehålls och Enpreliminärskattgivaravgifter och

för inkomstinkomstskattmed statligutdelning beskattaslyfter avsom
utdelningen.preliminärskatt påinnehållerBolagetkapital.

Överskottet enbart beroen-olika intekanaliserasverksamheten kani
Antaletupplagd.verksamhetenhurföretagsformde ärpå ävenutan

och dennesnäringsidkarenmyckethurbl.a. avhängigtanställda är av
i företaget.familj verksammaär

hurochFöretagsformerolikaneutralbörAvräkningen mot avvara
börAvräkningenverksamheten.beroendedisponerasöverskottet

avräk-fördelavgifter.och Enflertal skatter ärdärför ske för attett
närings-redovisas påavgifterochde skatterningen kan ske mot som

idkarens/bolagets skattekonto.
avräkningfråga förikan komma äroch avgifterskatterDe som

bolags-inkomstskattnäringsidkaressåväl enskildinkomstskatt somen
anställda.för Detpreliminärskattinnehållenaktiebolag ochskatt för ett

arbetsgivar-bådesocialavgifterochmervärdesskattocksågäller
egenavgifterallmännalöneskatt,särskildegenavgifter ochavgifter,

§ 12fåmansföretagsreglema 3enligttjänsteinkomsterpåoch skatt
frånfrån utdelninginkomstpreliminärskatt påInnehållenSIL.mom.

fysiskaskattekonto. Föraktiebolagetspåaktiebolag redovisasett
ochdessa skatterSamtligaexpansionsmedelsskatt.tillkommerpersoner

avgifterochAndra skatterlicensavgiften.få avräknas frånavgifter bör
såavräkningenfördelemellertidbör få avräknas.inte Det är omen

redovisasoch avgifterskattersig till demöjligt ansluternära somsom
licens-försärregleringfall måste görasskattekontot. I annat en

fåbehövaskäl kanpraktiskakan finnas skatteravgiften. Det som av
licensavgiften.avräknas från

förvärvskällaninkomsterenbartönskvärtDet är genererarsomom
tjänstinkomsteventuellanäringsidkaresenskildfår avräknas. En av

bankkontoprivatkapitalinkomster frånfrån arbete eller t.ex. ettannat
kommersådana skatterEftersomavräkningen. attpåverkabör inte
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debiteras den enskildes skattekonto först i samband med kontroll-att
uppgift lämnas efter beskattningsårets utgång saknar skatterna betydel-

för den månatliga avräkningen licensavgifter. Vid den årligamotse
avstämningen bör det finnas tekniska förutsättningar bortse frånatt
skatter debiteras skattekontot till följd kontrolluppgifter. Undersom av
året kan också tillkommande skatt komma debiteras skattekonto.att ett

det gäller innehållenNär preliminärskatt för anställda det kan-
gälla till aktiebolag lyfter fårlön hänsynägarent.ex. ett tassom -

endast till preliminärskatt baseras lön och andra förmåneren som
från den verksamhet för vilken licensavgift skall betalas. fallI annat
kunde för hög preliminärskatt innehållas syftei nedbringa elleratten
eliminera licensavgiften. fåranställde sedan tillbaka det för myck-Den

innehållna överskjutandei skatt.et
Preliminärskatt inte enbart avhängig lönen från taxirörelseär t.ex.

beror också på den anställdes förhållanden, bosättning kom-utan t.ex.
munalskattens storlek, inkomstförhållanden statlig inkomstskatt över
brytpunkten och jämkning uppåt eller nedåt. rimligt denDet är att
faktiska licensavgift näringsidkare kan komma betala litesåattsom en

möjligt avhängig anställdas förhållanden. Vid den månatligaärsom
avräkningen bör hänsyn enbart till den preliminärskatt redo-tas som
visas och betalas. Starka förenklingsskäl talar för sådan lösning. Viden
den årliga taxeringen däremot kan avräkning den slutligagöras mot
skatt bestäms för de anställda i rörelsen bortsett från inkomstsom av
kapital både överskott och underskott och allmänna avdrag. Därmed
påverkar inte ellerskattereduktion allmänna avdrag via den slutliga-
inkomstskatten storleken licensavgiften. intepå övrigt börIen-
skatten ändras vid avräkningen.

Även överskjutande ingående mervärdesskatt, kan aktualiserassom
vid bilköp, bör få tillgodoräknas vid licensavgiften.avräkningt.ex. mot
innebär denDet skattskyldige kontant inte får tillbaka den delatt av

den överskjutande ingående mervärdesskatten den delmotsvararsom
licensavgiften sedan för betalda skatteråterstår avräkning skettav som

och avgifter. Härigenom kommer licensavgiften betald.alltid vara

skattekontot

det nuvarandeI uppbördssystemet det mycket skapasvårtär att ett
praktiskt avräkningsförfarande.hanterbart har medDet göraatt att
skilda skatter och avgifter redovisas och betalas olikapå sätt.

Enligt förslaget till skattekonto kommer förutsättningarna väsent-att
ligt förbättras för avräkning licensavgiften. skattekontotPåmoten
samlas samtliga skatter och avgifter skattskyldig skall betala,som en
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skattskyldigeanställda.för Denpreliminärskattinnehålleninklusive
flera skatterskattedeklarationhandlingmånad ivarjeredovisar en --

redovisasskallavgifterSkatter ochskall erläggas.avgifteroch som
må-i dennanormalt den 12:eintjänandeteftermånadenbetalasoch

redo-krmiljonermellan 1-40omsättningNäringsidkare mednad. en
redovisningsmånaden.eftermånadertvåmervärdesskattendockvisar

betalasmiljon krunderstigande 1omsättningmednäringsidkareFör en
F-skatten.preliminäradendelmervärdesskatten avensom

med påÄven finnasbörsärskild A-skattF-skatt ellerpreliminär
gälleravräkningen.förenkla Detsammaförskattedeklarationen att

månatligredovisningsperiodlicensavgiftens ärlicensavgift. Eftersom
skatte-licensavgift lämnaskattskyldiga förnäringsidkaremåste ärsom

månad.varjedeklaration

avräkningårlig10.9 En

andrasjukdom och omstän-säsongsvariationer,grundPå semester,av
Underunder året.fluktueraavgifterochskatterredovisadekandigheter
förlicensavgiftenöverstigaavgifteroch attskatterkanhögsäsong t.ex.

möjligtknappastlicensavgiften. Det attunderstiga ärunder lågsäsong
vadeftersomunder åretnivåertill olikauppgålicensavgiftenlåta som

Det ärlågsäsongpåhögsäsongsamtidigt ärortär annan.enen
tillavgifter,ochskatterordning därinförakompliceratockså att en

rullasmånad, fårför viss överlicensavgiftenöverstigerden del de en
beskatt-efterdärföravräkning börslutlig görasmånad. Entill nästa

förlicensavgiftemasamladededåutgångräkenskapsåretsningsårets
ochskatterdebiteradeavräknas motmedjämföraskanmånaderårets

slutliggrundläggande besluttaxeringenårligaavgifter vid den om
skatt.

redovisardag inteiomsättning,med lågnäringsidkareFör som
ochsjälvdeklarationförst i sinunder åretlöpandemervärdesskatt utan

-skatten,preliminära F ärvia denpreliminärtskattbetalar denna ensom
dennadockböravräkningssynpunktnödvändig. Uravräkningsådan

avräkningenårligadenproblem eftersom tarnågotojämnhet inte vara
licensavgiftema.avgifterochskatterbeskattningsåretssikte på resp.

årligadensamband medisker först taxe-avräkningårligaDenna
ringen.

för inkomstskattentaxeringenårligaförst vid denocksåDet är som
fallförekommandeisocialavgifternäringsverksamhet och samtav

helt kända.mervärdesskatt är
skattskyldigekan denavstämning/avräkning görsinteOm en
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löpande under året betala för mycket i skatter och avgifter över--
stigande licensavgiften för varje månad i syfte tillbaka dessa iatt-
överskjutande skatt och därmed slippa ifrån licensavgiften. Sådana
förfaranden inte möjliga årligär avräkning sker.om en

Sammantaget finns det många skäl till varför årlig avstämning/en
avräkning måste Vid den slutliga taxeringengöras. bör därför beslutett
fattas de skatter och avgifter slutligen avräknas från licensav-om som
giften.

Genom det årliga beslutet storleken på de skatter och avgifterom
får avräknas de inbetalda licensavgiftema bestäms ocksåmotsom om

den skattskyldige skall få tillbaka överskjutande skatt. innebärDet att
den överskjutande skatten kan reduceras eftersom återbetalningen av
det fulla beloppet skulle kunna medföra de samlade inbetalningamaatt
inte uppgår till lägst licensavgiftema för året.

Den månatliga avräkningen syftar främst till till beloppatt att ettse
motsvarande licensavgiften kommer och tidigt kan återkallaatt man

trañktillständ licensavgift inte betald. årligaett Denärom av-
räkningens syfte den skattskyldige, bestämma skattemasär att taxera
och avgiftemas avräkning årets licensavgifter och slutligen fast-mot
ställa eventuell licensavgift.en

Enligt kanYTL handelsbolag ha trafiktillstând. Handelsbolag är
emellertid inte alltid skattesubjekt vilket får till följd avräkningatt av
skatter och avgifter får ske både hos handelsbolaget innehållen pre-
liminärskatt för anställda, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och hos
delägarna F-skatt, egenavgifter, expansionmedelsskatt.

Även efter den årliga taxeringen kan avräkning komma aktuali-att
efter omprövning, besvär eller eftertaxering. Vidare kant.ex.seras, en

högre licensavgift komma fastställas följdtill avräkningsbaraatt attav
skatter omprövning eller besvär.sättssenare ner genom

Eftersom avräkning får frånske skatter och avgifter bör licens-ett
avgiftssystem innebära incitament redovisa inkomster,ett att över-
skjutande utgående mervärdesskatt och löner i sådan omfattning atten
skatterna och avgifterna åtminstone uppgår till licensavgiften. Den
skattskyldige alltså inte längre någon vinst undanhållagör attgenom
inkomster ändå licensavgift skall betalas. Detta viktigärom en en
egenskap hos licensavgiftsmodellen. innebärDen faktisk legalise-en
ring oredovisade skatter och avgifter jfr 3.2. Följden blir också attav
de inkomsterna och lönerna minskar vilket lite längre siktsvarta är
till fördel för företagare och löntagare de i högre utsträck-attgenom
ning tillförsäkras sociala förmåner. Det gäller pensionspoäng ocht.ex.
beräkning sjukpenninggrundande inkomst. inkomsterAtt och lönerav
kan redovisas i utsträckning i licensavgiftssystemstörreantas ett
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minskar för bidragsfusk A-kassa, sjukpenning, bo-utrymmet
stadsbidrag eftersom det dåm.m. mycket lättare kontrolleraär att
detta.

Avdrag för licensavgiften10.10

Om licensavgiftema överstiger skatterna och avgifterna för beskatt-
ningsåret kan det den överskjutande eller faktisktövervägas om
betalda licensavgiften skall få dras kostnad i rörelsen jfrav som en
punkt anvisningarna till lösning rimlig23 23 § KL. sådanEn ärav
eftersom licensavgiften i sådan situation får kostnaden anses vara en
för driva den aktuella verksamheten.att

problem uppstår emellertid eftersom licensavgiftenEtt tekniskt är
avhängig debiterade skatter och avgifter i sin beroendeårets ärtursom

inkomsten vid avdragsrätt för licensavgiften, påverkasav som, en av
licensavgiftsavdraget. Avdraget kan då lämpligen få påföljandegöras
beskattningsår.

Licensavgift vid blandad verksamhet10.11

fråga hur avräkningen bör ske vid blandad verksamhet, dvs.En närär
den skattskyldige bedriver verksamhet sådan för vilkenäven änannan
licensavgift skall betalas. skattereform inkomstGenom 1990 års utgör

näringsverksamhet regel förvärvskälla vilket innebär denattav som en
skattemässiga inkomsten beräknas för olika verksamheter.gemensamt

de olika verksamheterna vilket kan medföraMan skiljer alltså inte på
förvärvskälla kan be-skattskyldig i och kommaatt attsammaen en

driva omfattas licensavgift ochbåde verksamhet taxien som av
föremål för licensavgiftverksamhet inte t.ex.är entre-annan som

prenadverksamhet.
redovisatorde inte finnas några tekniska skäl för behövaDet att
Å andraden verksamhet för vilket licensavgift skall betalas särskilt.

sidan förvärvskälleindelningen utnyttjas i syfte neutraliserakan att
licensavgiften. Skatter och avgifter från verksamhet kan näm-annan
ligen avräknas från licensavgiften inte förvärvskälloma hålls åtskil-om
da. vidHärigenom kommer licensavgiften ha mindre betydelseatt
blandad ochverksamhet eftersom underlaget for avräkning skatterav
avgifter licensavgiften ökar.mot

Även försituationen kan inträffa den verksamhetden närmotsatta
för-vilken licensavgift skall betalas den hade utgjortom en egen-
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värvskälla skatter och avgifter i nivå med licensavgiften.genererar-
Eftersom förvärvskällan omfattar verksamhet gåräven en annan som
med underskott understiger alltså skatterna och avgifterna licens-
avgiften. nackdel kan dock skattskyldige kompenseraDenna den

driva verksamheterna i handelsbolag. Tvånågonatt ettgenom av
förvärvskällor föreligger då.

särredovisning licensavgiftEtt krav på verksamhet med ärav en
förhållandevis ingripande reglering. ocksåDet bör tilläggas att om en
sådan näringsidkarereglering införs räcker det inte med föratt, som
driver vilken licensavgift återinföraverksamhet för skall betalas, den

Ävenförvärvskälleindelning gällde före skattereform. då1990 årssom
kunde olika verksamheter förvärvskälla. Olikaochutgöra en samma
förvärvskällor verksamheter till olika ochutgjorde arten utansom var
något egentligt diversehandel rederi eller bagerisammanhang, ocht.ex.
och mekanisk därför fördel från den för-verkstad. utgåDet är atten
värvskälleindelning i dag gäller vid beskattningen i övrigt.som

uppdelning inkomster från olika verksamhetsgrenar ocksåEn ärav
osäker, särskilt verksamheterna närbesläktade åkeri medär t.ex. ettom

Äveninriktning både taxi licensavgift och bussar licensavgift.på ej
finns licensavgiften bördet alltså möjligheter neutraliseraattom av-

räkning för näringsverksamheten.få ske skatter och avgifter från hela
avgifterlicenavgiften får avräknas de skatter ochGenom att mot

hela fårvärvskällan finns risk intresset för blandadattsom genererar en
verksamhet kommer öka i syfte neutralisera licensavgiften.att att
Särskild därför verksamhetuppmärksamhet måste riktas blandadmot
där licenavgiftspliktig verksamhet ingår. första denkravEtt är atten
skattskyldige redovisa det fråga blandad verksamhet.måste äratt om

olikakrav kan särskild redovisning på deEtt annat att gevara en
Ävenverksamheterna. uppgiftsskyldighet kan komma i fråga,annan

vilka förare anlitats.t.ex. som

10.12 Enskilda näringsidkare och inkomster av

tjänst och kapital

enskild näringsidkare kommerEn har i regel inkomster deutöver som
från näringsverksamheten. från deltids-kan inkomst tjänstDet vara av
arbete eller andra uppdrag. kan också inkomst kapital,Det t.ex.vara av
intäkter från banktillgodohavanden, utdelning aktier eller reavinsterpå
vid avyttring kostnadssidan kan finnas skuld-värdepapper. På detav

Inkomstslaget kapital kanske underskott till följdvisarräntor. av
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sådana.
in-räntefördelningenpåverkar ocksånäringsidkareenskildaFör
vidräntefördelning1993:1536lagenEnligtkapital.komstslaget om

positivtfördelningsunderlageträntefordelning ärskerbeskattning om
näringsverksamheten visarberoende ettdvs.negativt,eller om

fordelningsunderlaget ärunderskott. Omelleröverskottkapitalmässigt
för-fördelningsbelopppositivtberäknas motsvararpositivt ett som

medökadmed statslåneräntanmultiplicerat tredelningsunderlaget
näringsverk-beräkningviddrasbeloppprocentenheter. Detta avav

enskildekapital. Denvid inkomstintäktochsamhet tas avenupp som
inkomstprocentlågbeskattad 30härigenomfårnäringsidkaren en

Omnedlagda kapitalet.avkastning detfrån rörelsen motsvararsom
in-iintäkti ställetredovisasnegativtfördelningsunderlaget är en

kapital.inkomstslagetiavdragochnäringsverksamhetkomstslaget ett
likställaskattehänseendeiräntefördelningenmedSyftet är att en

Ägaren tillenmansaktiebolag.med ettnäringsidkareenskild ett en-
lyftaochaktiebolagettill räntalånamansaktiebolag kan ut pengar

enkelbe-Ränteintäktenkapitalet.utlånadedetkapitalavkastning på
alltsålâgbeskattasräntefördelningenaktieägaren. Genomskattas hos en

kapitalet.avkastning påförnäringsidkareenskild
kapitalinkomstslagetieffekterräntefördelningensFrågan är om

hurbetydelselicensavgiften. Av äravräkningenvidskall beaktas mot
påränteinkomsterförbeskattasenmansaktiebolagtillägare etten

syfteRäntefördelningens äraktiebolag.till sittlånathanmedel utsom
enmansaktiebolag. Ettmednäringsverksamhetenskildlikställa ettatt

skatt påinnehållenförinte skatt mottaga-innehålleraktiebolag ränta
tagit.detlånaktiebolagetbetalasränteinkomster avsomrens

Följaktligenskattekonto.bolagetsalltså inte påfinnsSkatten på räntan
beaktasnäringsidkare närför enskildaräntefördelninginte hellerbör

kapital.inkomstslageteffekter påräntefördelningensdet gäller
skattersådanabör intelicensavgiftenfrånAvräkningen somavse

skulle licens-falloch tjänst. Ikapitalhar inkomstbäring annatav
löneinkomster.ellerintäktsräntorskattavgiften neutraliseras t.ex.av

minska tillocksånäringsverksamhet kaninkomstfrånSkatten av
licensav-rimligtkapital. Detinkomstslaget ärunderskott i attföljd av

inkomstskattskattereduktiongrundpåverkas pågiften inte somavav
underskott igrundpånäringsverksamhethärrör från inkomst avav

näringsverksam-avgifterochvilka skatterviktigakapital. Det är som
reducerassedan kanskatternaredovisar. Inteheten och attgenererar

kapital.inkomstslagetunderskott it.ex.genom
börkapitalinkomstochtjänstinkomstavseendeSkatter avav

enskildaavseendelicensavgiftenavräkningeningå idärför inte mot
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ochhandelsbolagdelägare ifysiskanäringsidkare eller ärpersoner som
licens-branscher mednäringsverksamhet fråninkomsthar avsom

medföreslagnafungera i detsåkan ocksåavgift. Detta systemetsägas
debiterasskattekontoden fysiskaeftersomskattekonto personens
sambandförst iinkomstslaget tjänstfrånpreliminärskattinnehållen

finns den inne-dessslutliga skatten. Innandenmed debiteringen av
Även innehållenskattekonto.arbetsgivarensredovisad påskattenhållna

debiteringenförst vidkrediteras skattekontotbankräntorskatt t.ex.
slutliga skatten.denav

näringsidkare vid sidanockså finnassituationen kanDen att aven
taxiverksamheten enbartanställning ochhar ärtaxirörelse ettattenen

licensavgiftenanställd kaninte någonnäringsidkarenextraknäck. Har
medtillräckligtinteverksamheteneftersombli för hög genereraranses

avgifter.skatter och
fysiskafå ske föravräkning dock intebörharnyligenSom nämnts

kapital.inkomstslagen tjänst och Föravseendeskatter attpersoners
kanfysiskajuridiska ochmellanneutralitetåstadkomma personer man

få skelicensavgiften skulleavräkningifrågasätta inteändå motmotom
frånavgifter, dvs. skattochsamtliga skatterfysisk ävenpersonsen

fysiskdockproblemoch kapital. Etttjänstinkomst är personenomav
och samtidigttaxirörelsedriveraktiebolaganställning ihar ett som

finnas tvåskulle dånäringsidkare.enskild Dettaxirörelsedriver som
licensav-sinaanspråk på räknaskulleskattesubjekt göra att avsom

möjligtknappastdärförinkomstskatt. Detgifter från är attsamma
från andra inkomsteravräknaslicensavgiftenordning där äninföra en

näringsverksamhet.
skall såledestjänstunder inkomstbetalasskallskattDen avsom

ineutralitet uppkommerbristandehävdaskanbeaktas.inte Här att en
drivertjänsteinkomsterstället förnäringsidkare iförhållande till som

taxirörelse.heltid driveri företaget eller underverksamheterandra som
innebärdetde förenklingardockmåste attDetta vägas mot av-som

i in-förvärvskällanhelaoch avgifter if°ar ske för skatterräkning
storleklicensavgiftensmednäringsverksamhet. Problemetkomstslaget

licensavgift förstället med lägrefår i lösasför vissa ensamförare en
kategori.denna

storlekLicensavgiftens10.13

Normalkalkyl

nivåer förlämpligaunderlag för bedömningenfå framFör ettatt av
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licensavgiften norrnalkalkylhar gjorts avseende taxiföretag.etten
uppgifter frånKalkylen baserad på branschkartläggningar,RSV:sär

erfarenheter från skatteförvaltningens revisionsverksamhet samt upp-
gifter från branschorganisationer.

Förutsättningarna för kalkylen endast verksam iär äratt en person
rörelsen och den genomsnittliga månadsomsättningen uppgår tillatt

räknat40 kr vilket för helår innebär total omsättning på000 en
480 kr.000

Kostnaderna till kr ochuppgår 252 000 utgörs av:

rörliga kostnader, beräknas till kr bensin80 000 år ärsom per varav-
57 600 kr

fasta kr, värdeminsk-bilkostnader på 000 43 000 kr77 varav avser-
ning på bilen och dess utrustning och 18 000 kr beräknad ränte-avser
kostnad

administrativa kostnader kr, avgift till be-95 000 varav-
ställningscental kr.72 000är

Återstoden intäkterna, kr, överskott i enskild närings-228 000 utgörav
verksamhet aktiebolag.eller löneutrymme i dessa 228 000 kr åtgårAv
cirka kr till egenavgifter/arbetsgivaravgifter och resterande del,57 000

kr blir inkomst tjänst eller näringsverksamhet. Skatter och171 000 av
avgifter for denna nonnalkalkyl kan beräknas enligt följande:

inkomstskatt, enbart kommunal inkomstskatt 31 på 171 000procent-
kr blir kr53 000

egenavgifter/arbetsgivaravgifter kr enligt57 000är ovan-
mervärdesskatten verksamheten i +/- kr.på 0är stort sett-

totala skatte- och avgiftsuttaget blir kr, vilket 23Det 110 000 utgör ca
omsättningen. taxiägaren det månadslönFörprocent motsvararav en

på drygt kr fore skatt.14 000

Reducerad normalkalkyl för enförarlicens

diskussioner förts bl.a. med företrädare för taxibranschenI de harsom
har enförarlicensen under-utgångspunkten varit skall baseras påatt ett
lag normalinkomsten. lägga80 Genommotsvarar procent attsom av
nivån säkerhetsmarginal täckapå skapas torde80 procent en som en

avvikelser från fore-del de normala normalkalkylen kanstor somav
komma.

licensavgiften skall 80 normal verksam-Om motsvara procent av en
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följande:månad, blir kalkylenkrhet, dvs. 32 000 per
räknatvilket för helåruppgår till kr,Månadsomsättningen 32 000

Eftersom förutsättningarnakr.omsättning på 384 000innebär totalen
verksamhetdet frågareducerade kalkylenför den ärär att somom en

endastkalkylen detden oreduceradevillkorbedrivs på ärsomsamma
jämfört med normal-beräknas varierakostnadernade rörliga som

kostnadsbild:följandevilketkalkylen, ger

000 krkr bensin 46kostnader 000 årrörliga 64 utgörvaravper
värdeminsk-kr, 000 krbilkostnader på 000 43fasta 77 avservarav-

beräknadoch krdess utrustning 18 000ning bilen och ränte-avser
kostnad

avgift till be-kr,kostnader på 000administrativa 95 varav-
kr.ställningscental 00072utgör

Återstoden enskild närings-överskott ikr,intäkterna, 148 000 utgörav
kr åtgårdessa 148 000i aktiebolag. Aveller löneutrymmeverksamhet

del,egenavgifter/arbetsgivaravgifter och resterandecirka kr till37 000
Skatte-näringsverksamhet.tjänst ellerinkomstkr blir111 000 av

beräknas till:utfallet kan då

inkomstskatt 31 111 000kommunalenbartinkomstskatt, procent-
kr blir kr34 000

kr enligtegenavgifter/arbetsgivaravgifter 00037är ovan.-
beräkningborde vid striktverksamhetenmervärdesskatten på en-

dock finnaskr. bordepå 5 000 Detunderskottenligt ett cageovan
vid nivåtotala fasta kostnadernafålångsiktigt, lägreutrymme att, en
minskar såde fasta kostnadernakr. Om000på kr på 4032 000 än

lederökar vilketnettoresultatetmomsunderskottet ochminskar även
bortses frånfaktorerMed hänsyn till dessaskatteuttag.till högre

vilketkr,till 71 000totala skatteuttaget uppgårmomsunderskottet. Det
dettataxiägarenomsättningen. För18 motsvararutgör procent enavca

föredrygt kr skatt.månadslön på 9 000
cirka 64betalar i dagnämnda normalgruppeni avsnittden 9.2.I

Licens-och avgifter.kr eller i skatterföretagen 00071procent merav
storleksordningen 0006därför ligga iavgiften för enförarbilar kan

månaden.kr i
.

Flerlörarlicens

antalfår föras obegränsatdvs. fordonflerförarlicensen,För ettsom av
mycket skattberäkning hurförare, det svårt närmaregöraär att aven

underlag.erforderligteftersom det saknasi dagdessa fordon genererar
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kör-bokföring ochtillgång tillanalys krävssådanFör göraatt en
företag och bilar.antalfrånjoumaler störreett

det förekommerfordonmed dennaproblem ärEtt atttypannat av
fordonmycket dessabranschen hurvariation imycket storen
kund-det finnsstorstäderna därsärskilt ifordon,används. Vissa

skiftgång mångakörs idel veckan,underunderlag större avaven
kund-bristandegrundanvänds, ibland påbilarförare. Andraolika av

vadenligtflerförarbilar. Detbegränsad omfattning ärunderlag, i som
med fordontaxiföretagrelativt vanligt iutredningentilluppgettssom

extraförare.och under helgerkörsi veckorna ägaren av enavsom
extraförareochmed heltidsförarefordonkategoriDenna enen

fordongäller få så mångaroll detrelativtspelar när att utstor somen
börFlerförarlicensenefterfrågantider dåmöjligt vid de störst.är som

omfattas den.kategori bilar kandennautformas sådärför ävenatt av
licensav-har två nivåer påmedproblemetDet systemettstora som

lägreövergår frånuppstårtröskeleffektgiften den närär enmansom
deför tvingaströskeleffekt blirnivå. dennahögre Omnivå till storen

personal övergåanställdhjälpmed vissi dag körtaxiägare attavsom
effekterha negativaskullevilket,till enförarlicens nämnts ovan,som

effekthämmandekunna haskullefordonstillgången. Detpå även en
verksamhet.sinexpanderavilltaxiägare som

kompenseraoch fortröskeleffekteralltförundvika attFör storaatt
flerförarlicensennorrnalkalkylen böravvikelser frånför naturliga

licensavgifteninnebärenförarlicensen. Dettill gångerberäknas 1,2 att
beräkningVid dennai månaden.krstorleksordningen 8 500ligger ipå

kostnaderna ökarrörligadeintäkternatilltagitshar hänsyn att resp.
konstanta.kostnadernade fastamedanmed är20 procent

Dispensnivå

frågadispensmöjligheten detmedgrundtanken är ärEftersom att om
omfattning eni begränsaddock bedrivsverksamhetnormal somen

medutformasför dispensnivånlicensavgiftenbörförare halvtidpå
till dennamed hänsynbörDispensnivångrund.nonnalkalkylen som
verksam-normalinkomst 50beräknas på utgör procent enavsomen

de fastadispensfallen harmarginal vidrelativthet. För storatt ge en
normalkalkylens.beräknats till 75kostnaderna procent av

följande:Kalkylen blir enligt

till OOO kr.uppgår 240Inkomstema
bestårKostnaderna av

kr000bensin 29år,krrörliga kostnader 40 000 utgörvaravper-
värdeminsk-kr000kr, 32bilkostnader 59 000fasta avservarav-
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utrustning beräknadning bilen och dess och 13 000 kr ränte-avser
kostnad

kostnader på kr, avgift till be-administrativa 68 000 varav-
ställningscental kr.54 000utgör

Återstoden intäkterna, kr, överskott i enskild närings-73 000 utgörav
verksamhet eller löneutrymme i aktiebolag. dessa 000 kr åtgårAv 73

egenavgifter/arbetsgivaravgifter och resterandeomkring kr till18 000
Skatteut-blir inkomst tjänst eller näringsverksamhet.del, 000 kr55 av

följande:fallet kan beräknas enligt

kommunal inkomstskatt 000inkomstskatt, enbart 31 55procent-
kr blir kr17 000

egenavgifter/arbetsgivaravgifter 18 000 kr enligtär ovan-
beräkningverksamheten borde vid striktmervärdesskatten en ge-

finnasunderskott kr. borde dockpå 7 000 Det utrymme att,ett ca
totala fasta kostnader vid intäktsnivå på 20 000långsiktigt, få lägre en

kostnaderna på kr. de fasta kostna-kr 40 000 Om75än procent av
momsunderskottet och nettoresultatetderna minskar minskarså även

faktorerskatteuttag. Med hänsyn till dessaökar vilket leder till högre
bortses från momsunderskottet.

till 000 kr, vilket 15skatteuttaget uppgår 35Det totala utgör ca pro-
blir kr.Licensavgiften då omkring 3 000 Föromsättningen.cent av

månadslön drygt kr före skatt.på 4 600taxiägaren dettamotsvarar en
harnorrnalfalldet troligtvis intebör påpekasDet är ett attatt man

samtidigtnormalinkomsteninkomst 50 procentmotsvarar aven som
normalkalkylens.tillde fasta kostnaderna uppgår 75 procentsom av

till beställningscentral så det intedet gäller avgiftenNär ärt.ex. en
dåtaxi deltid med i sådan ochovanligt den kör på inte äratt som en

i kalkylen.blir de samlade administrativa kostnaderna lägre änavsevärt
Det avgiften till be-förekommer dock landsbygden att
ställningscentralen reducerad för den kör på deltid. detOm ärär som

verksamhetfrågan avvecklingsskede verksamheten ellerett enom av
halvtidstjänstendast bedrivs komplement till ärett t.ex. ensom som

in-det de kostnadspostema i normalkalkylen, bilentroligt att stora
kapitalkostnad avgiftklusive till beställningscentralensamt ser annor-

lunda innebär verksamheter mindreDetta änävenattut. som genererar
kostnadsbild20 månad har annorlunda bör000 kr enper men som

licensavgiftkunna dispenslicensen. Slutsatsen rimligbära är att en
ligga ibör på 000 kr månaden 000 kr.4 3änsnarare
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Licensmärke badge1 14

tillEftersom licensavgiften syftar upprätthålla det konventionellaatt
skattesystemet i branscher det angeläget licensavgiftenärutsatta att tar
så lite kontrollresurser i anspråk möjligt. Kontrollresursema bör isom
stället koncentrerade den ordinarie beskattningen.påvara

möjlighet underlätta kontrollen införa enkelt kon-En äratt att att
trollsystem där varje taxibil skall ha märke insidan vindrutanett av

och avgifter betalda. Förebilder finns ivisar skatter äratt t.ex.som
badge. kan inte enbart myndigheter utföra kon-USA Härigenom

kontrolleratrollen konkurrenter och kunder kan sägasäven attutan
näringsavgiftdet märke. Införs licensavgift alternativt ifinns ett

märket dörren eller detmånga branscher kan påanta attman var
för närings-kommer sitta blir tecken kunder och leverantöreratt ett att

för sig.idkaren gjort rätt
den läns-licensmärket för taxi bör framgå månad, år, län dvs.Av

trafiktillståndet och registreringsnummer.styrelse meddelatsom
licensmärket framgå förarlegitimationensensamförare börFör av

givetvis för deltidsförare.gällerDetsammanummer.
förmärken kan ha följande färger.olika kategorierna RöttDe tre av

fordon och blå färg för ensamförare.begränsningar Förutan ensam-
hälften blått ochförare samtidigt deltidsförare kan märketär varasom

hälften vitt.

Nyföretagandet10.15

redovisningen licensavgift inteSom framgått den tidigare tar enav
företag medtill företagets kostnadsbild. etableratsärskild hänsyn Ett

skuldnivåinvesteringar bakom sig och med låg har lättare attstora en
licensavgiften får avräknasde skatter och avgifter motgenerera som

jämfört företag uppbyggnadsskede. genomsnittligmed i Förettett en
licensavgiften visst hinder för sig innyföretagare kan utgöra ett att ge

på marknaden.
etablering emellertid intehöja tröskeln för i vissa branscher harAtt

enbart nackdelar. ekobrottsperspektiv kan etablerings-Från tvärtomett
fördelar. exempel kan Ekobrottskommis-trösklar ha Som nämnas att

skullesionen föreslog krav ekonomiska garantierSOU 1984:8 att
införas i yrkestrafiken finns i dag krav på eko-vissa branscher. Inom

föreslagits höjda,nomiska garantier och nivåerna har nyligen bli t.ex.
till taxifordonkr för tillståndshavare med SOU 1996:93.75 000 ett

hålla denlicensavgiften till nyföretagareEtt sätt äratt attanpassa
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Är effektivitet, särskiltiför låg minskar dendenlåg nivå. moten
branschen.etablerade ide mer

förlicensavgift låginföra graderad ärEtt sätt är attannat somen
femde förstaunder låtsuccessivt höjsochnyföretagare sägaosssom

sådan regelnormal nivå.uppgå till Endet sjätte åretför underåren att
intervallerföretaget med jämnaemellertid missbrukaskan attgenom

alltid skallsyfte företagetfamiljen iinombyter attägare anses som
syfte.dettakomma anlitas i EnocksåBulvaner kan attnystartat.

kringgåendeinbjuda tillkommerför nyföretagarenedsättning att
anpassning.motverkaregler förhöga krav påoch ställa attmanövrar

kontroll. kon-kräva mycket Dessaocksånedsättning kommerEn att
förupprätthålla reglernaalltsåtroller kommer ettägnas attatt spe-

inriktas påstället förnyföretagarfallet icialfall systemetatt som
optimalt.inte användskontrollresursemasådant vilket innebär att

upprätthålladet angelägetbedömningutredningensEnligt ettär att
och kon-nyföretagandestimuleraomvandlingstryckhögt attgenom

åstadkom-licensavgiften ocksåmedväsentligt syfte ärkurrens. Ett att
effektiviteten iökabranschen förisundare konkurrens attma en
ställer kapital-redan i daglagstiftningentillMed hänsynekonomin. att

licensavgiftnedsatthaminskar behovettrafiktillståndförkrav att enav
licens-beräkningvidframhållasbörför nyföretagare. Det att av

kostnader förfastaförhållandevis högabeaktatsstorlek haravgiftens
möj-innebärräntekostnader. Detpå fordonavskrivning attsamt

licens-kan bäranyföretagaregodaligheterna bedöms att envara
förföreslås införaslicensavgiftlägreocksåviktavgiften. Av är att en

nyföre-innebärdeltidsåkare dispens. Detförensamförare attsamt en
andraförutsätttning ingalicensavgift underlägrekan få atttagare en

Övervägande införadärför för inteskäl talaranlitas.chaufförer att
nyföretagare.nedsättning förnågon

mervärdesskatt föruppbördeffektivareLicensavgiften medför aven
Enligtmiljon kr.högstomsättning lmednystartade företag omen

mervärdes-redovisaföretagnämligen sådanabehövernuvarande regler
deteftersjälvdeklarationen,samband medförst i upprättasskatten som

självdeklarationinte någonutgång. Lämnasbeskattningsåretsförsta tar
slutet åretochmyndigheternadag viss tid innandet i mot avreagerar

dagensidärförMöjligheternaskönstaxering.aktualiseras är stora att
tid.två års Genomverksamhetbedrivamomsfritt motsystem upp

stället insamhället får iochmöjlighet bortdennalicensavgiften tas
kontinuerligt.medel
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fordonsanmälanTrañktillstånd och10.16

ochskattertrafiktillståndetbehållaförutsättning för ärEn attatt av-
skattskyldigeHärigenom får denbetalas.gifter verksamheteni ett

avgifter.betala skatter ochstarkt incitament att
licensavgiften betalasmotsvarandeavgifterochinte skatterOm

obetaldböråterkallas. 11 § YTFtrafiktillståndet Iskall attangesa
Återkallelse också skeböråterkallelse.grund förlicensavgift utgör om

bestämmelsernafordon i stridanvändertillståndshavaren motett om
detchaufförerflerafordon körs ärlicensavgift, trots attnär ettt.ex. av

ensamåkare.licensavgift föranmält for en
under-månadomedelbart den iskall 12:eSkattemyndigheten resp.

licensavgiftenmotsvarandebelopptillsynsmyndighet närrätta etten
förklaringskall begäraTillsynsmyndigheteninte betalt. snarastär av
skall rekom-vid delgivningundvika missbruktillståndshavaren. För att

del-ochordinarie adresstillståndshavarenstillsändasmenderat brev
skallför yttrande gåttfullgjord. Sedan tidgivning därigenom utanses
Helaförklaring har lämnats.nöjaktiginteåterkallastillståndet om en

Tillsynsmyn-veckor.avklarat inomkunnaförfarandet bör ett parvara
för-till allmänöverklagassedvanligtkandighetens beslut sätt

någotskall intelicensavgiften inte betaldvaltningsdomstol. Eftersom är
tillståndshavaren.sändas tillmärkenytt

fleramedtillståndshavareförbli frågakan inteDet attom en
ochskattertillståndetåterkalla delfordon endast när t.ex. av-aven
Tillbetalda.fordonsparkenmotsvarande attgifter 90 ärprocent av

taxitrafikvissa fordontrafiktillstånd integällerbörja med utanett som
be-licensavgiftfrån denmöjligt ärheller detsådan. Inte är att som

fordonför fleraoch beräknadtaxiföretagför visststämd ett separera
Även skulledetolika fordonen.betalningen för de att genom-om

partiella åter-motsvarande medföra för taxibranschen är systemett
införalämpligabranschermöjligt i andrakallelser inte är attsom

licensavgift
tillsynsmyndighetenhosunder åretmöjligtbör detDäremot attvara

licensavgiften. kanDetpåverkafordon och såavanmäla sätt vara
vidtid ellerunder längredrasverksamhet måstefallet när enneren
foravanmälani förvägbör då skelängre tids sjukdom. Detta genom

kalendermånad.
avanmäl-ochdag hantera på-länsstyrelsen ibörAdministrativt som

kategoritill vilkenlänsstyrelsen registrerabörfordon. Vidareningar av
länsstyrelsenocksålicensavgift. börDetfordonen hör typ varaav

deltidsfordon. Skattemyn-fördispensansökningarprövar omsom
licensavgiften.uppbördsfrågor kringochför skatte-digheten svarar
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ochMellan Skattemyndigheten länsstyrelsen krävs informations-ett
utbyte. Länsstyrelsen måste meddela Skattemyndigheten bl.a.om
trafiktillstånd, återkallelser sådana tillstånd, avamälningarpå- ochav

fordon.och kategoriindelning Skattemyndigheten måste meddelaav
licensavgiftenlänsstyrelsen inte betald.ärom

särskild fråga gäller ensamåkare kör skolskjuts eller fullgörEn som
andra samhälleliga serviceuppgifter. Vid sjukdom och liknande för-
hinder tillfälligt kunna för verksamhet.måste sådanersättare svaraen

problemet föringen lösning på fordonet anmäls kunnaDet är att att
köras begränsningar det gäller antalet chaufförer för då kannärutan
företaget sannolikt inte bära den licensavgiften Problemet finns nästan

.
utanför där efterfrågan taxitjänster begrän-uteslutande påtätortema är

möjlighet expandera till flerförar-sad och det därför saknas att ett
kan anmälan sker till länsstyrelsenfordon. enkel lösningEn attvara

ryckt in. Anmälan sker därefter dentillfällig förare närattom en
vid. Skälet till varförordinarie föraren åter tagit ersättare sattsen

skall styrkas med intyg.

Skattebrott10.17

lämnar oriktig uppgift tillSkattebrott föreligger bl.a. någonnär myn-
deklaration ochdighet eller underlåter lämna därigenom upphovatt ger

eller felaktigt beräknas återbetalas.till fara för skatt undandras elleratt
således föreliggercentrala skattebrotten bygger på detDet att en

fara för undandras. innebär skattemyndighetemasskatt Detta attatt
fårkontrollfunktionernas utformningutformningen beslut samt storav

kan förskattebrott handen.betydelse för när ett anses vara
föreslagna licensavgiften, skall påföras denskatt,Den ärnu som en

skattskyldige bedriver kan i vissa fallrörelse visst slag. Dettasom av
faktisk avkriminalisering till den nivåinnebära det kan skeatt en upp

licensbelopp.omfattas påförtettsom av
fåföreslagna beskattningsformen kan således kommaDen attnu

eller inte.effekter på bedömningen skaüebrott har begåttsettav om
utformningen hur licensen påförs och vilken kontrollDen närmare av

manuellt, slutligensker, automatiskt eller kommer avgöraattsom var
för eventuell avkriminalisering kommer gå.gränserna atten

ske. devissa fall kommer dock inte någon avkriminalisering II att
fall driver tillstånd, s.k.den skattskyldige verksamhetnär t.ex.utanen

inte heller deklarerar verksamheten, eller i fall där orik-svarttaxi, och
tiga uppgifter bilar. förutsättning förlämnats exempelvis antalet Enom

fällas förden driver taxiverksamhet tillstånd skall kunnaatt utansom
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förutsätter trañktillstånd.skattebrott licensavgiften inteär att
Även svarttaxiverksamhet i vissintresset fördet kan tänkas attom

motverkasinförandet licensavgifter,kan komma öka vidrniån att av
licensavgifterkännbaradetta den ökade risken för bli påfördattattav

ertappad med svarttaxiverksamhet.blir följden bliattsom av
licensavgift kan ocksåutformadskattenGenom äratt ensom en

lagföringen.det gäller självaförenkling förväntasviss när

eftergiftJämkning och10.18

efterges. Medavgifter inte jämkas ellerkan skatter ochNormalt sett
alltidsärskilda karaktär skatthänsyn licensavgiftenstill somav en

möjlighet tillbör införasdet ifrågasättas detbetalas kanmåste om en
de möj-först beaktaseftergift. Därvid måste dockjämkning eller

finns ilicensavgiften redanligheter nyanseringartill systemet.somav
därmed licens-kategorier fordon ochfinns detdet förstaFör tre

avgifts-ochrimliga skatte-uppgifteravgift. Nivåema baseras på om
höga fastatill förhållandevisnivåer tagitshar på allautfall. Hänsyn

åstadkommaskett i syftereduktionkostnader. harDessutom att enen
alltid kan drivasverksamheten inteför kompenseramarginal attatt

anmälanäringsidkare kunnaflertalet seriösatordeeffektivt. Härigenom
finns ocksåkategori.verksamheten passande Detfordonen till fören

ändra kategori.möjlighet under åretatt
flera månader.under ellerfordon och påanmälasVidare kan enav-
påföljande årsavdragsgill vidbetald licenavgiftSlutligen faktisktär en

taxering.
möjligastelicensavgiftssystemet iredovisningenframgårSom ärav

och medolikakan bedrivastill verksamhetermån sättattanpassat
behovetbedömning därförintensitet. Vårvarierande sär-är att enav

möjlighet tilljämkningsgrund begränsat. Enskild eftergifts- eller är
det intressejämkning eftergift måste ocksåeller vägas tro-mot som

detDärtill kommerligen missbruka sådantfinns attsystem.ettatt
övervägandejämkningsinstitut.hanterakrävas ettstora attresurser

eftergift.till jämkning ellerinföra möjlighettalar därförskäl mot att en
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Schablonbeskattning medll

inkomsthöjning

iInkomsten11.1 centrum

jämföra företagets intäkterschablonbeskattningmöjlighet tillEn är att
för olikakan varieraEnligtmed parametrarnaparametrar. som-

nivå, itill viss angivenintäkterna uppgåbranscher måste annaten-
skattskyldigeuppfyller kravet.fall intäkterna Denhöjs inkomsten så att

kontroll-deklarationer,bokföringsskyldig och skall infortfarandeär ge
deklarationenkan avvika frånSkattemyndighetenuppgifter menm.m.,

schablonbeskattning och höja inkomstenlagstiftningenstödmed omav
inkomst-modell har karaktär lägstasådanschablonmässigt. En av en

minimibeskattning.nivå eller
harjämförandebyggerschablonbeskattningEn parametrarsom

modellen med SRU-avsnitt redovisademed den i 9likheterstora
medschablonbeskattningskillnadenuppgifter. Den är attstora en

SRU-model-utsträckningväsentligt mindrejämförande i änparametrar
uppgifter.skattskyldigesdenlen bygger på egna

särskildkan ischablonbeskattningBestämmelserna tas enom
branschertillämpas för den eller dekanlag. Schablonbeskattningen
generellainnehålla delsLämpligen kan lageni lagen.som anges
bransch-bransch, delsschablonbeskattningbestämmelser oavsettom

schablonbeskatt-kanintäktskrav. Härigenomspecifika bestämmelser
branscher.inskränkas till färrebranscher ellerningen utvidgas till nya

tillfällig karaktär i den meningenLagstiftningen kan attvara av
problemenpå branscher därschablonbeskattning skall tillämpas enbart

skatteundandraganden.det gällersärskiltär närstora
fall intäkts-schablonbeskattning enbart aktualiseras iEftersom när

schablon-metoden betecknas selektivkravet uppfylls kaninte som en
beskattning.

skattegranskninginte traditionellSchablonbeskattning kan ersätta
och kontroll.

fordonsinnehavet. Fordo-för taxibranschenEn lämplig ärparameter
beskrivits iolika kategorierkan delas in i sättsamma somnen
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licenavgiftsmodellen. beskattning bör neutral möjligtEn såvara som
till företagsekonomiska överväganden. uppfylla intäktskravetFör att

fordonen utnyttjas i omfattning ytterligarekan större att t.ex.genom
förare kostnaderna ökar saknar betydelse för dennarekryteras. Att även

schablonbeskattning där styrande. frågamodell för intäkterna Enär är
förhålla till taxiföretag drivshur schablonbeskattningen bör sig påsom

glesbygdsföretag näringsidkarendeltid. kan därDet ettt.ex. vara
verksamheter. Härigenom blir i regel intäkterna lägrekombinerar olika

sådant fall får alltså den skattskyldige Visakravet på intäkter. Iän ett
understiger nivån hänvisa till den andravarför intäkterna attgenom

Kategoriindel-jfr omvänd bevisbörda.sysselsättningen nedan om
beroende användningssättet innebär emellertidningen fordonen påav

förhållandevis nyanserade.intäktskraven kanatt vara
med ledning bl.a. statistiskt material.Intäktskravet får beräknas Iav

normaltuppgifter vad fordonkapitel och finns några9 10 genere-om
översiktliga beräkningar bör fordoni intäkter. Enligt dessa ett somrar

intäkter i storleksordningenflera förare kunnaanvänds geav
enbart förareFordon användskr året.460 000 av en generararsomom
dispensfallet, förare påkr året.intäkter omkring 384 000 Förpå enom

till omkring 240 000 kr året.halvtid kan intäkterna beräknas om

intäktenBeräkning11.2 av

hänsyn till vidintäktskravet börVid bestämmande atttas enmanav
kostnaderna bordeockså bör beaktaschablonmässig höjning att vara

detuppfattningenSchablonbeskattningen byggerhögre. äratt van-
sannoliktbranscher och detoredovisade intäkter i vissaligt med är att

kostnaderna krympts.intäktsnivån harunderstigerintäkterna ävenom
förutsättakanske det därför inte gårschablonbeskattningenVid attatt

höjsintäkternariktiga. i realitetenredovisade kostnaderna Omde är
schablonbeskattning bordehöjsinkomsten ävenatt genomgenom

metodenenklastekan ske på två Denkostnaderna höjas. Detta ärsätt.
uppskattningtill fiktivinkomsthöjningen med hänsynreduceraatt en

redovisadedirekt beakta deandrakostnaderna. Det sättet är attav
skall beaktas kande redovisade kostnadernakostnaderna. Om

för-det ställs krav påschablonbeskattningen byggas ettattut genom
kostnadernaredovisadeoch kostnader. dehållandet mellan intäkter Om

vid intäktsnivåproportionellt höga överensstämmerävenär sett somen
skulle kostnadernaschablonbeskattninginkomsthöjningmed genomen
skall inkomsthöj-situationen uppstårdeninte justeras. Om motsatta

intebeaktande högre kostnader. Genommedningen begränsas attav



SchablonbeskattningSOU 1996:172 med inkomsthöjning 129

enbart frånutgå intäkterna jämföra intäkterna med kost-ävenutan
naderna blir schablonbeskattningen nyanserad.mer

redovisade intäkemaDe i deklarationen jämte SRU-uppgifterna
grunden för bedömningen schablonbeskattning kanutgör ske ellerom

inte. problem i dettaEtt sammanhang blandad verksamhet, vidareär se
nedan förvärvskällor.om

intäkternaOm understiger höjs inkomsten schablonmässigtnormen
skattemyndigheten. Vad sker schablonmässigtär attav som man

avviker från deklarationen i hänseende, nämligen vid bestämmandetett
inkomsten. Bokföringen ligger fortfarande till grund för inkomst-av

beräkningen med undantag för den avvikelse inkomsthöjningensom
innebär. alternativ hade varit heltEtt frångå deklarationen och denatt
bakomliggande bokföringen och ändå försöka bestämma den riktiga
inkomsten. hade då varit frågaDet skönstaxering. minst starkaInteom
förenklingsskäl talar för bygga schablonbeskattningen deklaratio-att

och bokföringen i stället för i det enskilda fallet försöka be-attnen
den riktiga inkomsten.stämma

Inkomsthöjningen därförkan betraktas enbart skattemässigsom en
korrigering inkomsten. Eftersom intäktsnivåema finns angivna iav
lagstiftningen schablonbeskattningen sker korrigeringen inkoms-om av

oberoende den skattskyldiges deklaration korrekt ellerten ärav om
inte.

rättssäkerhetsskälAv bör det finnas möjlighet undgåatten
schablonbeskattning eller åtminstone justera denna. Införs sådanatt en
möjlighet ändras emellertid utgångsläget för schablonbeskattningen.

blir inte längreDen oberoende de faktiska omständigheterna. Ut-av
gångsläget blir i stället intäkterna understiger den angivna nivånatt om
förutsätts deklarationen och bokföringen inte speglar de verkligaatt
förhållandena såvida inte motbevisning kan den skatt-presteras av
skyldige. Följden kan bli näringsidkare schablonbeskattasatt en som -
och förmåttinte visa varför intäkterna låga uppfattar sigärsom som-
utpekad skattesmitare.som

11.3 Bokföringens och deklarationens status

l vårt skattesystem har redovisningen och deklarationen högt bevis-ett
värde. Om Skattemyndigheten ifrågasätter de redovisade intäkter-t.ex.

storlek har Skattemyndigheten bevisbördan för de felaktiga.ärattnas
Som framgått avsnitt deklarationen7 och framför allt redo-utgörav
visningen grunden för företagsbeskattningen. det gällerNär mervärdes-
skatt redovisningen och deklarationen också grundläggandeär av
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betydelse.
kontrolluppgiftsskyldighetenharlöntagarebeskattningFör suc-av

deklarationsförfarandetförenkladedetochcessivt byggts ut genom
inkomsterbekräftar deskattskyldigedenregel medräcker det attsom

totaltill.IkännerredanSkattemyndigheten nästankostnaderoch som
denpåföretagsbeskattningenbaseraskontrolluppgifteravsaknad av

närings-väsentligtdärföruppgifter. Det attärskattskyldiges egna
bevisviktigadeklarationochredovisning ärtilltilltroidkamas att

svårigheter.införskattesystemetfall ställs storaupprätthålls. I annat
resulta-beräkningschablonmässigbygger påEtt avsystern ensom

skaparlämnarsjälvskattskyldigeuppgifter dendeledningmedtet av
funktion.kluvenfårdeklarationochredovisningdärsituation enen

in-schablonbeskattningmedmodellenskisseradedenFör avatt
deutgångspunkt ifinnsdetkrävsskall fungerakomsten att upp-en

dennaUtifråndeklaration.i sin ut-lämnatskattskyldigedengifter som
uppgifterdeschablonbeskattning, dvs.beslutfattasgångspunkt ett om

redovisningen utgörgrundar sigochskattskyldige lämnatden som
beslutet.förgrundenalltså

deklara-frånavvikelseskeschablonbeskattning kanOm engenom
nivåerför deinomdeklarationochredovisninghartionen ramen-

bevisvärde.sittkvarinte längreschablonbeskattningengäller försom -
beskattningen.grund förtillövrigtiuppgifternaSamtidigt ligger

värdetmedförschablonbeskattningen attbliFöljden kan avatt
specifikai denminskarallmäntdeklarationochredovisning sett

förmetodsikt kanPåsjunker.standardenochbranschen enatt
fådeklarationochredovisningfrånavvikerschablonbeskattning som

fördelardede inteeffekter uppvägsnegativasådana somatt av
siglutarschablonbeskattninginnebär. Enschablonbeskattningen som

möjligt inne-därförbordebeskattningenkonventionelladen ommot
införandetbörfallinkomster. Iredovisa vartincitamenthålla avattett

effekt.haschablonbeskattning inte motsatten

Förvärvskällor1.41

denverksamhetervissa ärschablonbeskattningmedproblemEtt av
inkomstberäkningen.förgrundtillliggerförvärvskälleindelning som

verksamheterolikaaktiebolagförskatterefomi1990 års ärSedan en
ochtaxirörelsedriveraktiebolagförvärvskälla. Omoch ettsamma

ochverksamheterolikatvådessamaskinentreprenad sammautgör en
enbartberäknasinkomsteninnebärvilketförvärvskälla, att ensom om

bedrivs.verksamhet
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Även för enskilda näringsidkare och handelsbolag olikautgör
verksamheter regel förvärvskälla.som en

schablonbeskattningFör skall kunna ske i fall blandad verk-att av
samhet krävs inkomstberäkning den verksamhet kanatt av som
schablonbeskattas för sig. I fall det inte möjligt under-görs ärannat att
söka verksamheten uppfyller de krav intäkter lederom som annars
till schablonbeskattning.

komma tillEtt med de beskrivna problemen kansätt rättaatt vara
verksamhet kan schablonbeskattas förvärvskälla.att utgörsom en egen

En nackdel med sådan lösning särskilda kvittningsregler börär atten
finnas den schablonbeskattade verksamheten går med underskottom
och den skattskyldige bedriver verksamhet, går medäven annan som
överskott. dagens kvittas alltsåI underskottet i densystem ena
verksamheten överskottet i den andra med automatik eftersommot

inte skiljer mellan verksamheterna vid inkomstberäkningen. Ettman
enklare föreskriva inkomsten skall redovisas för sigsätt är att att utan

det fråga skilda förvärvskällor.att är om
Sedan olika verksamheter redovisats för sig, i syfte kontrolleraatt
schablonbeskattning skall ske, kan inkomsterna från olika verksam-om

heter i förvärvskällan läggas innebärDet underskottatt t.ex.samman.
i maskinentreprenadverksamhet kan kvittas överskott i taxirörel-mot

sig den sistnämnda verksamheten blivit schablonbeskattad ellerse, vare
inte.

bakgrundMot förvärvskälleproblematiken bör inkoms-attav anges
från sådan verksamhet kan schablonbeskattas skall beräknasten som

Ävenför sig. uppgifter från bokföringen enligt LSK bör redovisas
särskilt för verksamhet kan schablonbeskattas.som

enklare alternativ bortse frånEtt förvärvskällan innehållerär att att
olika verksamheter. stället kan de totala intäkterna jämförasI med
schablonbeskattningens intäktskrav. Följden kan då bli den skatt-att
skyldige undgår schablonbeskattning tack intäkter frånvare annan
verksamhet. förvärvskällanOm består verksamhetäven änav annan
taxirörelse ökar inte enbart intäkterna också kostnaderna. Eftersomutan
schablonbeskattningen riktar sig på intäkterna saknar dock kostna-
derna betydelse för beräkningen. Ytterligare verksamhet leder således
alltid till högre intäkter och minskar för schablonbeskattning.utrymmet

11.5 Omvänd bevisbörda

Om förutsättningarna uppfyllda sker schablonbeskattning,är trots att
den skattskyldige fullständig deklaration och kan åberopagett en en
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sker ocksåtidigareredovisning. Somkorrekt nämntstill synes
inte.riktig ellerdeklarationenoberoende ärschablonbeskattning omav

bör finnasdettala förrättssäkerhetsskälEmellertid kan att en
nedsatt. Omfå denschablonbeskattning ellerundgåmöjlighet attatt

olikaanpassade tillnyanserade och sättkanintäktskraven göras vara
ifrågasättakunnabehovetminskarpåverksamhetenbedriva attatt av

intäktskravet.
sker ischablonbeskattningskallhuvudregelnEftersom attvara
förkravställas högadetsituationer måste attobjektivt angivnavissa

måste kunnaskattskyldigeskall ske.inte Denschablonbeskattning
möj-intäktskraven. Enuppfyllerinteverksamhetenvarförredovisa

verksamhetenföreliggaschablonbeskattning kan närundgålighet att
normalt. Genomlägrelönsamheteninriktning änsådan ärhar atten

bekräftas.uppgifterliknande kanochbranschorganisationfrånyttrande
kunnatdärför intetid ochunder långsjukskattskyldige varitdenOm

kanförutsätterintäktskravennivådenverksamheten pådriva som
försäkringskassan.frånintygstyrkassjukskrivningsperiodema genom

visa varförskallskattskyldigedenhögasåbörBeviskraven attvara
intäktskraven.uppfyllerverksamheten inte

intäkterna intevarförvisasvårtdockdetfall kanmånga attI vara
påvisbara faktorerklartalltidinteintäktskraven. Detuppfyller är som

intäkternade lågaåberopase.d. kansjukskrivningtidslängre utansom
förasvårafaktorerkombination är attkan bero på t.ex. somaven
intekontraktaffårsvana,bristandekanbevisning Det somvaraom.

tänka sigfall kanvissaIsvårigheterpersonligainfrias, manm.m.
Generelltmedvetenskattskyldige settdenfaktorer inte är om.enssom
Fråganvissa intäkter.inte haft ärvarförvisadet svårt omär att man

skatt-ställa denkansituationermångabevisbörda iomvändinte en
orimliga krav.införskyldige

bevis-införaåtgärd ochingripande motsattBeskattning attär enen
frågornågrabeskattningsituationer undgåvissaför ibörda avatt reser

bokföringmeduppbyggtskattesystemvårtprincipiell Som ärnatur.
redovisa sinaskattskyldigeför dennaturligadeklaration detoch attär

skulledethandlingar.dessa Attåberopainkomstförhållanden attgenom
deklaratio-medenlighetbeskattad ibliförytterligarenågotkrävas att

för vårtfrämmandedärförhöjdfå inkomstenundgåoch ärattnen
sådaninföraskäl förmycket starkadärförkrävs attDetsystem. en

med skatte-tillkommafinns förandra lösningar rättaOmordning. att
handi förstabör dessai branschen övervägas.undandragandena
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Preliminärskatt1 1.6

dvs. beräkningen den preliminäraVid preliminära taxeringen,den av
de förhållanden kan kommaskatten, skall hänsyn till attantastas som

under året efter inkomståret 15 §ligga till grund för taxeringen upp-
ochschablonbeskattningen kommer inkomsternabördslagen. Genom

skattskyldiga vilket fårhöjas för vissadärmed den slutliga skatten att
preliminärskatten höjs.till följd ävenatt

Även för det första beskattningsåret vidpreliminärskatten nystar-en
givet-höjas i vissa fall. Förutsättningentad verksamhet kommer äratt

intäkter schablonbeskattningvis redovisar sådananäringsidkaren attatt
aktualiseras.

likvida fusket bör möjligheter-för det s.k.minskaFör utrymmetatt
verksamhet kanbegränsas för sådanjämka preliminärskattatt somna

får jämkning skeuppbördslagenschablonbeskattas. Enligt 45 § l mom.
Skattemyndighetensannolikt eller det förbl.a. skattskyldigedå den gör

ändring ipreliminära skatten till följdframstår troligt denatt avsom
från denavvikaför omkostnader kommerinkomst eller i avdrag att

medgesärskilt höga fördärför inteslutliga skatten. Kraven är att
likviditetsmässigtför avsiktskattskyldige harjämkning. denOm att

slutligen undandra sig såi syftebetalningen skatterminimera attav
jämkningsinstitutet missbrukas. Förmöjligt kanmycket skatt attsom

regel medeffektiv krävs därförSchablonbeskattningenbl.a. göra en
särskilda skäl.det finns Detinnebörd jämkning får ske enbartatt om

sannoliktskattskyldige kaninte denräcker alltså göra att uttagetatt av
föreliggerockså detdet krävspreliminärskatt för högt attär utan

inte kan bäralikviditetsmässigtverksamhetensärskilda skäl, attt.ex.
det för höga uttaget.

skattskyl-enbart gällajämkningsinstitutet bör inteRestriktionen i
näringsidkaregenerellt förschablonbeskattasdiga faktiskt utansom

schablonbeskattning.ifråga förkan kommascm

skattetillägg11.7

skattskyl-påföras denför skattetillägg skallFörutsättningarna är attatt
sköns-taxeringslagen ellerdige uppgift kap.lämnat oriktig 5 l § att

lag.taxering skett 5 kap. 2 § samma
skattskyl-nödvändigtvis deninnebär inteSchablonbeskattning att

schablonmässigtuppgift. stället höjs inkomstendige oriktiglämnat I
nivå.viss angivenintäkterna understigerom en

uppgifter denockså på deSchablonbeskattningen beräknas som
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schablonbeskattningenbokföring, låtskattskyldige lämnat i sin attvara
därför inte påförasdenna. skattetillägg börinnebär avvikelse frånen

sker.schablonbeskattningnär
aktualiserasemellertid inträffa skattetilläggsituationen kanDen att

revision kan in-schablonbeskattning har skett. Efterefter det att
vissa fall kan skönstaxering ske. Givet-komsten komma höjas och iatt
påföras enligt vanliga regler. kanvis bör skattetillägg kunna Detdå

driver verksamhetförekomma fall den skattskyldigeockså när utanen
verksamheten. Efter-och inte heller deklarerartillstånd, svarttaxi,t.ex.

kanuppgift verksamheten någonSkattemyndigheten saknar omsom
näringsidkare upptäcks börinte ske. Om sådanschablonbeskattning en

skönstaxeringenfråga för den delskattetillägg komma i även av som
schablonbeskattning.sker inom förramen

Ordningsfölj den11.8

näringsverksamhetinnebär inkomstenSchablonbeskattningen att av
kom-skattskyldige får möjlighetrimligt denhöjs. därförDet attär att

schablon-resultatreglering.bl.a Dendenna höjning genompensera
påverkasinkomstenalltså före detmässiga höjningen bör äga avrum

periodise-återföringförekommande fallavsättning till och i av --
periodiseringsfonder. Schablon-ringsfond enligt lagen 1993:1538 om

expansions-minskningske före ökning ellerbeskattningen bör även av
regleringexpansionsmedel. Enmedel enligt lagen 1993:1537 om

schablonhöj-ordningsföljden, dvs. ikrävs alltså systemetvar somav
ningen sker.

avdrag gjortsske före dethöjningen inkomstenVidare bör attav
räntefördelning vidför räntefördelning enligt lagen 1993:1536 om

anvis-för egenavgifter punkt 19beskattningen och avsättning av
anledning fördet kanskeHöjs inkomsten finnsningarna till 23 § KL.

räntefördelningtill positivden skattskyldige utnyttja möjligheternaatt
båda komponen-egenavgifter orsaken defullt det gällerNär är attut.

Avdragetstorlek påverkar varandra.inkomsten avdragetsterna resp.
förschablonmässiga höjningen. Avdragetefter denbör därför göras

schablonbeskatt-för egenavgifter bör räknasårets avsättning närom
ning aktualiseras.

påverkasintäkter intesjukpenning och liknandeVidare bör av
schablonbeskattningen.

medden nackdelen sighänsynstagandena har dockbeskrivnaDe att
krångligt.blirsystemet
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Omprövning1.91

denneutraliseraskattskyldigedenomprövningsförfarande kanGenom
periodiseringsfondtillavsättninghöjningenschablonmässiga genom

ochomprövningbegärskattskyldigedenOmdispositioner.andraeller
ändringregler förvanligabokslutsändring gällermedkommer av

bokslut.
skattskydligekan denomprövningsförfarande aktualiserasInnan ett

skatteförvaltningenanledningmeddeklarationeniändringar attgöra av
skall ske.schablonbeskattningmeddelat att

ledabara kommerinteschablonbeskattningentroligt attDet är att
skatteförvaltningenenskilde ochdenmellandiskussionertill om

vilkaocksåellerskall skeschablonbeskattning utan om-om
denna.effektenminskaföraktualiseraskandispositioner att avsom

anspråk.iförsumbaraickei sininnebär tasDetta atttur resurser

Skattebrott1.101

iskatteområdet finnsbrott påandraskattebrott ochBestämmelser om
föreliggerSkattebrott1971:691. t.ex.skattebrottslagen enom

underlåterellermyndighetuppgift tilloriktig attnäringsidkare lämnar
skattförtill faraupphovoch därigenomdeklaration attbl.a.lämna ger

återbetalas.ellertillgodoräknasfelaktigtellerundandras
skattebrott.tillförhåller sigschablonbeskattningenhurfrågaEn är

inteintäkternahöjsinkomsteninnebärSchablonbeskattningen att om
fördetfår till följdSchablonbeskattningenviss nivå. atttilluppgår en

intäkteroredovisadeföreliggerdetbetydelsesaknarbeskattningen om
verksam-frånintäkternasammanlagdadeuppgift så längeoriktig

kommerInkomstenschablonbeskattning.förnivånunderstigerheten
avkrimi-faktiskbliFöljden kanschablonmässigt.höjas attändå att en

nivåunder denintäkteroredovisadeförnaliseringseffekt inträder som
förutsätterschablonbeskattning. attDettaaktualiserar resonemang
uppgifterdefångarändåkontrollsystemskattemyndighetemas somupp

kommerschablonbeskattning. dettaOmkorrekt attgrund förutgör en
reglering.först eftereller inte kan närmareske avgöras en

verksamhetskattskyldige driverdenfallkan förekommaDet när en
verksamheten.deklarerarhelleroch intesvarttaxi,tillstånd,utan t.ex.

kanverksamhetenuppgiftsaknarskattemyndighetenEftersom om
näringsidkaresådanske. Omschablonbeskattning intenågon upp-en

detför helafrågakomma ikunnaskattebrottförbörtäcks ansvar
reglemasberoendeeffektOckså dennabeloppet. ärundanhållna av
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utformning. grundförutsättningEn schablonbeskatt-närmare är t.ex. att
ning tillknyts verksamhet och inte tillstånd.typ av
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frågor12 Gemensamma

Rättssäkerhet12.1

ingripandeDe för schablonbeskattning diskuteratsmodeller ärsom av
effektivare beskattningför enskilde. Syftet också fåden är attnatur en

i för ekonomisk brottslighetbranscher särskiltär utsattasom genom
skatteundandraganden. därför viktigt olika rättssäkerhets-Det är att
aspekter diskuteras.

med rättssäkerhet emellertid inte helt klart.Vad ärmenassom
debatten, inte minst det gäller skatte-Begreppet används ofta i när

frågor. begreppet oklart det intebidragande orsak tillEn ärär är attatt
tid harmånga skilda aspekter. Påstatiskt och detatt senarerymmer

ochtagits i 1993:62rättssäkerhetsfrågor vid beskattning SOUupp
1993/942151.prop.

skyldigaochkännetecknasEn ärrättsstat att staten statsorganenav
miss-regler och garantier finnsfölja den gällande rättens att motatt

Utgångspunkten för rättssäkerhetsbegreppetbruk statsmakten. är attav
anspråk och krav från denskydda den enskilde oberättigademot

offentliga maktens sida.
rättstillämpningen inteCentrala frågor kring rättssäkerheten är att

förutsebar.får blir inte Engodtycklig. Rättstillämpningen annarsvara
fallinför lagen. Likaviktig aspekt principen alla likaärär attannan

följa legalitetsprin-ska alltså behandlas lika. Myndigheterna ska också
imyndighetsutövning får ske endast enligtcipen vilket innebär att

förväg Legalitetsprincipen hörmeddelade föreskrifter. nära samman
med retroaktivitetsförbudet.

enskilde medborgarens säker-Vad hittills sikte på densagts tarsom
het sida rättssäkerheteneller skydd myndigheter. En ärmot annan av

den direkta eller indirekta skador till följdskydda enskildeatt mot av
brottslighet sådanteller otillbörligt utnyttjande enskild makt. Ettav

för skattebördan för-rättssäkerhetsperspektiv innebär beskattningen att
delas möjligträttvist och samhället säkerställer så långt det är attatt
inte undgår beskattning eller betalar lägre skatt andra.några Förän
näringsidkare innebär detta också konkurrensen skall likapåatt vara
villkor.

det följande diskuteras några rättssäkerhetsfrågor.l
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och rättvisaGeneralitet12.2

fleraföreskrifter långt ifrån heltäckande. PåRegeringsformens är om-
allmäntde utpräglat kortfattade ochråden, bl.a. finansmaktens, är

diskuteradesinnebörden begreppet laghållna. Belysande är att av
berördes alls.begreppet skatt knappastingående i förarbetena medan

därför betydelse.handlande området fårStatsmaktemas faktiska på stor
skalluppställas beskattningenkrav brukarEtt är att vara avsom

stöd i målsättnings-sådan likhetsprincip hargenerell Ennatur.
givetvis godtagetochstadgandena i kap. 9 RF. Det1 2 är att en

skattskyldiga liksommellan olikalångtgående differentiering görs
skattekällor. När detegendom och andramellan olika slags intäkter,

tillräcklig likformighet,skallgäller frågor vad utgörasom ansesom
Westerberg: Skatter,tidsandan Olevariera uppfattningama med

avgifter och pålagor, 249.s.
förutsättningenden grundläggandegeneralitetskravetsidaEn ärav

skallnorrngivning, denskattereglering, liksomför att varaannanen
lika likhetsprincipen.fall skall behandlasinnebär likaDeträttvis. att

också taxeringar-framgickden tidigare taxeringslagen 1956:623I att
likformiga och rättvisa 1 §.skullei möjligaste måtto varana

inte generelldiskuterarschablonbeskattning utredningenDen ärsom
i allmänhetgälla näringsidkaremeningen den skai den utanatt av-
branscher. Schablon-i särskiltden ska tillämpassikten är utsattaatt

med kravet påmindre förenligdärförbeskattningen kan anses vara
generalitet.

skatteundan-emellertidschablonbeskattningenSkälet till är att
det konven-branschernade kritiskasådan nivå idragandet nått atten
kan iinriktningmed sin generellaskattesystemettionella sägas--
därför intekrävspartiellt. Vadpraktiken tillämpas endast ärsom

parti-upprätthålla skattessystemetgenerella regler för utanatt snarare
skall bli generella.i realitetenskattereglema ocksåförella insatser att

möjligtdetgeneralitetgäller kravetdet nämntsNär är attsom
schablonbeskatt-skattskyldiga.mellan olikadifferentieringargöra

likhets-till vidaberörda taxi. Såalla i denningen ärgruppenavser
ägande-Statsmakten ochBertiliakttagen jfr Bengtsson,principen

och79 90.rätten, s.
eller differentie-införa selektivaskall godtagbartdetFör attatt vara

rättfärdiga just dennavägande skäl förrade skatter krävs attatttungt
uttrycka det såandra. kanManskall beskattas på sättannatettgrupp

förrättvisa grunderenligt objektiva ochskall drabbasden enskildeatt
det inte finns någonacceptabel. betyderDetskatten skall attatt vara
differentieringarmöjligt meddetlikhetsprincipabsolut ärutan att om
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europeiskadenför f.ö.Liknandetill detta.det finns skäl resonemang
innebäre.d.förfarandebedömadet gällerdomstolen ettnär att enom

intelika behöverbehandla allaintebehandling.diskriminerande Att
reasonableandobjectiveharskillnadendiskriminerande enomvara

of thepracticeandHoof, TheoryochDijkjustiñcation van van
rights, 464.humanconvention s.oneuropean

förochsamhällsutvecklingentillsyftarSkattepolitiken att styra
skattskyl-aktiviteter ochvissaprioriterarskattereglemadetta krävs att

Nilsjfrskattskyldigaochaktiviteterandradisskrediterardiga och
Äganderätt egendomsskydd, 85.ochiMattsson s.

i vissabeskattningeninteschablonbeskattningenmedSyftet är att
säker-andra branscherjämfört medhögre attbranscher skall utanvara

förhållandeoch ibranschenlikformig inomblirbeskattningenställa att
likfor-varkenkan inteBeskattningenbranscher.till andra anses vara

bran-omfattande i vissaskatteundandragandetoch rättvis ärmig om
alltsålederschablonbeskattningenolikhetenrättsligascher. Den genom

därförrättviseskäl börminstutjämnas. Inteolikhetertill faktiskaatt av
skattebetalarna itillförhållanderättvisa iinföras;schablonbeskattning

ibranschernanäringsidkama i deseriösaoch till deallmänhet utsatta
synnerhet.

resultatorättvistemellertid till närlederSchablonbeskattningen ett
drabbaskorrektdeklareratochredovisatskattskyldigeden avmen

ochskatternamodellen uppgårförstaEnligt denschablonbeskattning.
fulltlicensavgiftentill den nivåinte utverksamhetenfrånavgifterna att

ochför lågaintäkternamodellenandraEnligt denavräknas. ärkan
tillschablonbeskattningenledersituationerdessahöjs.inkomsten I en

iverksamhade varitskattskyldigedenbeskattninghögre än enom
schablonerKännetecknande för ärschablonbeskattas.intebransch som

ellerkanexaktaaldrig kan sägasdock de utanatt vara mervara
idetinte behövermeningstatistiskrättvisa i någonmindre varamen

fårsituationeri vissaschablonbeskattningenfallet.det enskilda Att
schablonbe-emellertidkonsekvenser måsteorättvisa vägas mot att

detbakgrundrättvisa.ökad Motleder tilltotaltskattningen sett aven
borde in-branschernaskatteundandragandet i deomfattande utsatta
rättvisareleda tillallmänhetschablonbeskattning iförandet enenav

nivåerhänsyn till deMeddag fallet.vad ibeskattning ärän somsom
överbeskatt-förriskentordeföreslås ligga påschablonbeskattningen

ekonomiskadetillbör ocksåför Hänsynning inte tasstor. garan-vara
kommaoch kankräveryrkestrafiklagstiftningen atttier somsom

ochfordonavanmälamöjligheternabeaktasDärtill börskärpas. att
avanmält. Ifordonetunder den tidlicensavgiften ärdärmed slippa som

schablonbeskatt-undgåskattskyldigedenintäktsmodellen kanfråga om
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ning den skattskyldige kan varförvisa intäkterna understiger denom
angivna nivån.

Egendomsskyddet12.3

Beskattningsreglema får inte utformas så 100änatt procentmer av
Äganderättskattebasen skall erläggas i skatt Nils ochMattsson, egen-

domsskydd, skattebasen88. Om skall erläggas i skatt detän ärs. mer
fråga konfiskation jfr bedöma18 RF. För denna fråga detärattom
nödvändigt vad skattebasen för ifrågavarande skatt.avgöra äratt som
Även ekonomiskt vansinne,det torde det inte finnas konstitu-ärom
tionella hinder den totala inkomsten100änmot att procentmer av
erläggs fåri skatt Mattsson, 88. Antag skattskyldig erläggaatts. en
förmögenhetsskatt tillgångarför innehav inte lämnar någonav som

obebyggdegentlig avkastning, och med förmögen-It.ex. tomt. atten
hetsskatten finns, räkna med skatter, överstigermåste 100man som

aldrig skattebasen.inkomsten men 100 procentprocent avav
beskrivaFrågan vilken skattebas de båda metoderna förär

schablonbeskattning har.
licensavgiften det svårt konstatera huruvida dendet gällerNär är att

inte licensavgiften medförakan överstiga skattebasen. skallFör att
näringsidkarenågon ökad beskattning för ligger vissöversom en
avgifter får ske förgodtagbar nivå på skatter och avräkning dessa.en

till vissa skatter och avgifterkan hävda med hänsyn fårMan attatt
licensavgiften ersätter den dessa. Skattebasen skulleavräknas från

skattebaser gäller för de avräknadedärför indirekt demotsvara som
gäller till denskatterna avgiñema. del skatterna ochoch Detta av-

gifterna belopp licensavgiften.uppgår till lägst Enett motsvararsom
faktisk avgifternalicensavgift skall dock betalas skatterna ochom
understiger licensnivån. licensavgiften innebärateoretiskt fall kanI ett
konfiskation inkomsten Med hänsyn till de under-låg.är extremtom
sökningar skall till licensavgiftensligga grund för beräkningensom av
storlek och det dessutom bör finns alltså beaktarmarginaleratt som

inträffavariationer lönsamhet bör frågan konñskation ipå inteom
praktiken. Vidare finns olika licensnivåer har fram förtagits attsom

olika driva verksamheten Slutligen licensavgiftenpå.sätt ärattpassa
visserligen skatt har ändå drag avgift för drivaett atten men enav
verksamheten. Sådana villkor de vill drivamåste accepteras av som
näring i branschen.

modellen med den schablonmässiga höjningen inkomstenFör av
viss detsammaom intäkterna inte nådde nivå skattebasenären som
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inkomstskattvanligträffasnäringsverksamheten. Deninkomsten avav
kan beskatt-konfrskatorisk. Däremotdärför inteoch kan varaanses

redovisadedeöverstiga inkomstenextremsituationningen i omen
mycket Omhöjningenschablonmässigaoch denlåga stor.intäkterna är

inteskattskyldigeoch denriktigaintäkternalågade redovisade är
inkomstskattenlåga kanverkligen sådeförmår visa äratt genom

in-riktigamaterielltöverstiga denkommaschablonhöjningen att
komsten.

konfis-licensavgiften kanellerinkomsthöjningenVarken anses vara
detfallkonfiskatorisk i någoteffekten bli närkankatoriska. Däremot

inkomsthöjningen.gäller
proportionalitetskravetocksåkansammanhang tasdettaI upp.

ochstraffprocessenställning inomstarkaste närsinprincip harDenna
demellanrimlig balansfinnasmåstetvångsåtgärder.det Detgäller en

schablonbe-Syftet meduppnå.villde målochingrepp görs mansom
ochvinstproportionalitet mellanbättreåstadkommaskattning är att en

skatteutfallrimligtocksåbyggerModellernabeskattning. att ett
Schablonbeskatt-rimliga.intäkternarörelsen ärfrån attresp.genereras

mellanmarginalerskall finnasoch detminimibeskattningningen är en
schablonbe-nivånochverksamhetinormaltvad genereras ensom

differentieringar.olikalicensavgiftssystemetharskattningen. Dessutom
schablonbeskattning-bakgrundochhärtillhänsyn attMed motmot av

omfattande skatte-med dettillsyfte kommaiska tillämpas rättaatten
schablonbe-branscher kanvissaiförekommerundandragande som

ingripnande åtgärd.förinteskattningen vara enanses

Näringsfriheten12.4

yrke. Inteochnäringlandet drivahär i utövafrihetråder fullDet att
omfattandevuxit framområdenvissainomhar detdesto mindre en
hindra kon-förtillkommitintehar dockreglering attreglering. Denna

näringsidkamaetableraderedanskydda de utankurrens eller för att
hälsovårds-säkerhets,tillgodosetillkommit förframför alltden har att

kompe-särskildkrav påställsvissa fallarbetarskyddsintressen. Ioch
yrke.visstför utöva ettatttens

särskiltlyftesnäringsfrihet 2:20RFföreskrift ettgrundlagensI om
likhetsprin-s.k.denyrkesfriheten. Detochnärings- ärfram imoment
konkurreramöjlighetskall haallainnebärakan attcipen, sägas attsom

de kravuppfyllerövrigtförutsättning de iunderlika villkor att som
234.1993:40SOUkompetenskan påställas t.ex. s.

fårinskränkningarandraingaslås fastgrundlagsbestämmelsenI att



142 Gemensamma frågor SOU 1996:172

i driva näring sådana nödvändiga förgöras rätten än äratt attsom
tillgodose allmännaangelägna intressen och aldrig i syfte enbart att

företagvissa eller RF 2:20.gynna personer
princip skall det inte tillåtet införa reglerI innebäratt attvara som

nyetableringar inom viss näring förhindras eftersom detta innebären
skydd för dem redan etablerade, såvida det inte samtidigtärett som

föreligger något angeläget allmänt intresse ändå motiverarsom en
sådan reglering.

propositionen framgår bl.a. följandeAv prop. 1993/94:117 21:s.

Klart likhetsprincipen utgångspunkt för grundlags-är att som en
reglering får hindra införsinte det generella inskränkningar iatt
närings- och yrkesfriheten för tillgodose intressen frånatt som
allmänna utgångspunkter bedöms angelägna. under denna förut-Att
sättning likhetsprincipen överordnad ställning i för-garantera en
hållande till skyddsintressenviktiga innebär svårigheter. Genom att

fastasåsom kommittén valt på väsentlig sidagöra,att ta en av
likhetsprincipen, nämligen den ekonomiska, kan denna emellertid

svårigheter överordnad ställning. Syftet med be-utan ges en en
gränsning närings- och yrkesfriheten får således enbartinteav vara

ekonomiskt vissa näringsidkare eller framföryrkesutövareatt gynna
skall få införasandra, för begränsning krävs syftet ärutan att atten

synpunktskydda något från samhällets skyddsvärt intresse.att

andelen oseriösa företagare i vissa branscher medför deDen stora att
seriösa företagarna har svårt konkurrera. Seriösa företagare kanatt
tvingas sig till de villkor gäller för branschen.somanpassa

syftar till förbättra villkoren för de seriösaSchablonbeskattningen att
Härigenom Schablonbe-näringsidkama i de branscherna. kanutsatta

öka förutsättningarnaskattningen led i drivasägas attett attvara
näringsverksamhet och led i näringsfriheten. hindrar dock inteDettaett

kanSchablonbeskattningen ha negativa effekter närings-förävenatt
friheten.

Licensavgiften ställer krav på skatte- avgiftsutfall verksam-och i
heten och därmed inverka drivakan negativt möjligheterna att
näring. Skälet licensavgiften ställer lägsta krav skatter ochpåär att ett
avgifter i verksamheten. lägre licensavgift föreslås för ensamåkareEn
vilket ökar möjligheterna successivt etablera sig marknaden.påatt
Licenavgiften förhållandevis fasta förbeaktar höga kostnader vilket

nyetableradeför företag. Vidare finns möjlig-gynnsamtanses vara en
het till dispens för åkare driver verksamhet halvtid. viktigtpå Ettsom
skäl för införa licensavgift förbättra villkoren för närings-äratt att
idkama enskilda intei branschen. Några kan komma attanses gynnas

licensavgiften. Syftet naturligtvis inte enbartär attgenom gynna en
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tillgodosetillsyftar i ställetLicensavgiftenkategori företag. ettattviss
till singenerellbestämmelsenochintresseallmänt är natur.angeläget

tillintäkterna skall nåmetoden därandradengällerdetNär enupp
näringsfrihetsrättsligaha någraden knappastnivå kan störreviss

varförvisamöjlighethar därskattskyldige attkonsekvenser. Den
deltidsarbetegrunduppbyggnadsfaser, påilåga,intäkterna är t.ex. av

medjämförsintäkternaocksåModellen byggerliknande.eller att
vilket kanpåverkas inteKostnaderna sägasvissa parametrar. vara en

initialkostnader.regelmässigt har höganyföretagarefördel för som
schablon-båda varianternadärför debörSammanfattningsvis av

näringsfriheten.hinder ileda till någotintebeskattning

Europakonventionen12.5

rättig-mänskligaför deangående skyddkonventioneneuropeiskaDen
tidigtratificeradesfrån år 1950Europakonventionenheterna av

År svenskkonventionen iinkorporerades rätt1993Sverige. genom en
andra konven-de flestaför i1994:1219lag SFSsärskild att, som

land. Sam-rättsverkan i vårtfå fullskullekonventionentionsstater,
författningellerföreskrift lag2:23infördes i RFtidigt att annanen

ochkonventionengrundåtagandenSverigesfår stridainte mot av
till denna.tilläggsprotokollvissa

inkorporeringen Europa-perspektiv innebarenskildesdenUr av
grundlagenskydd såvältill detberättigadhankonventionen äratt som

kon-undersökaskäldärförfinns ävenkonventionen Det attger.som
ventionen.

förstatill deti artikelfinns 1äganderättbestämmelseEn om
juri-fysisk ellerframgårregeltilläggsprotokollet. dennaAv att envar

ingenochokränktskall lämnasegendomtill sin attdisk rättpersons
under deochintresseallmännasi detegendomsinfår berövas änannat

grundsat-allmännafolkrättensi lag ochförutsättningar avangessom
skall in-intebestämmelserdessatillfogasandra styckeI attettser.

finnerlagstiftninggenomföra sådanskränka statenrättstats att somen
egendom ivissnyttjandet överensstäm-för regleraerforderlig att av

betalningsäkerställaeller förintressedet allmännasmelse med att av
och viten.eller böterpålagorandraskatter och av

med stödinskränker inteäganderättenför rättSkyddet attstatens av
såsträcka siginteEmellertid får beskattningenlag utkräva skatter.

konfiskation.frågadet i realitetetenlångt äratt om
ägande-förskyddbestämmelsengäller tolkningendetNär omav

Domstolenbetydelse.praxisdomstolenseuropeiskadenhar storrätten
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tillämpar balans- och proportionalitetsresonemang där det måsteett
avvägning mellan det allmänna intressetgöras och den enskildeen

intresse. ingrepp i denFör enskildesägarens äganderätt skaatt ett vara
godtagbar räcker det inte med det betydelsefulla intres-allmännaäratt

tillgodoses. Om rimlig balans inte kan inskränk-uppnåssen som en en
ning i äganderätten strida måsteDet rimligmot görasart. en av-
vägning vad det allmänna vinner och vad den förlorarenskilde ochav

den börda läggs denpå enskilde oskäligtägaren är ärtungom som
ingreppet inte acceptabelt Danelius, Mänskliga rättigheter, 249.s.

nationellaDe har emellertid frihet bedömastor näratt ettorganen
egendomsberövande sker i det allmännas intresse. falletI m.fl.James
uttryckte domstolen saken följande sätt.

På grund sin direkta kunskap sitt samhälle och dess behovav om
de nationella myndigheterna i princip lämpade denär änmera

intemationelle domaren värdera vad i det allmännasatt ärsom
intresse. det skyddssystem har tillskapatsI konventionensom av
ankommer det därför de nationellapå myndigheterna dengöraatt
första förekomstenbedömningen både problem allmäntettavav av
intresse, innefattandekräver åtgärder berövande egendomsom av
och det för komma tillhandlande krävs medrättaattav som pro-
blemet liksom på andra områden omfattas konventio-Här som av

garantier, åtnjuter de nationella myndigheterna således vissnens en
rörelsefrihet of appreciation.margin

extensivtbegreppet det allmännas intresse till sinDessutom är
påpekade,karaktär. Framför allt måste, kommissionen beslutetsom

utfärda lagar expropriation egendom allmänhet inbegripaiatt om av
ekonomiska sociala frågorhänsynstagande till politiska, och beträf-

rimligenfande vilka åsikterna i demokratiskt samhälle kanett vara
finner denmycket olika. Domstolen, det naturligt rörelsefri-attsom

het lagstiftaren åtnjuter vid genomförandet social och eko-som av
nomisk politik bör vidsträckt, skall respektera lagstiftarensvara
bedömning vad i det allmännas såvida inteintresseärom som
denna bedömning uppenbarligen rimlig Med andragrund.är utan
ord, fastän domstolen inte kan de nationella myndigheternasersätta
bedömning med sin bedömning, denmåste kritisera-deprövaegen
de åtgärderna med stöd artikel i första därvid1 protokollet ochav
studera de faktiska förhållanden utgjorde bakgrunden detillsom
nationella myndigheternas handlande. återgivet i Danelius, 250s.

Varken licensavgiften deneller schablonmässiga inkomsthöjningen
syftar till konfiskatoriska i stället tillatt utan att att motsvaravara en
rimlig nivå på skatter och avgifter intäkter i branscher skatte-därresp.
undandragandet omfattande. båda modellernaDe för schablonbe-är
skattning har dock klara ekobrottsprofiler och därför förhållandevisär

Äveningripande. schablonbeskattningen i något enstaka fall harom en
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konfiskatoriskeffekt kan uppfattas jfr avsnitt kan12.3somsom
konfiskatoriskschablonbeskattningen inte lagstiftning.anses vara en

jämfört med i förstaEnligt tilläggsprotokollet14 1 måsteartart
beskattningsrätten icke diskriminerandepå Förutövas sätt.ett att man
ska diskrimineringkunna tala måste de jämförs medom personer som
varandra befinna sig i analog situation. Schablonbeskattningen ären
tänkt tillämpas inom vissa branscher, vilket borde betyda närings-att
idkare jfri analog situation Danelius, 233. det hänseendet kanIs.en
schablonbeskattningen inte diskriminerande. likfor-Däremot äranses
mighetskravet inte uppfyllt i förhållande till andra branscher vilket
också själva syftet med schablonbeskattningen, den enbart skaär att
användas i branscher med dokumenterat problem. Meningen ärstora
dock schablonbeskattning ska kunna tillämpas i branscher lik-att som

förekomsten omfattandevarandra skatteundandraganden.nar genom av
det gäller diskrimineringsförbudetVidare förutsätts skillna-när att

den i behandling har objektiv och godtagbar grund. måsteManen
alltså till lagstiftningens syften och verkningar och beakta dehänsynta

normalt tillämpas i demokratiska samhällen. måsteprinciper Detsom
rimliga proportioner mellan de medel används ochockså finnas som

bakgrund den ekonomiska brottslig-det mål vill uppnå. Motman av
skadeverkningar och till schablonbeskattningen får hahetens att anses

schablonbeskattningen i överensstämmelse medrimlig nivå bören vara
konventionen.

fleraäganderätt i artikeln har relativt vid innebörd. AvBegreppet en
europeiska domstolen framgår bestämmelsenrättsfall från den att om

tillämpas tillståndsfrågor har betydelse föräganderätt kan på som
näringsverksamhet, därför det påverkar inkomster och värdetbl.a. att

fallet Marle gällde auktorisationföretagsegendom Van som somav
fann domstolenrevisor. På liknande återkallelsesätt att en serve-av

äganderätten eftersom tillståndetringstillstånd ingrepp iett ettvarvar
restaurangrörelsen fallet Traktörerviktigt element i Tre AB.

klart tillstånd underdet redan från början kan dras inOm är ettatt
förutsättningar detvissa förutsättningar och dessa inträder, utgörsenare

dras Danelius,inget ingrepp i äganderätten tillståndet då Hansom
247.s.

framgår trafiktillstånd villkorat och kan återkallas,Av YTL äratt
bl.a. förekommit allvarliga missförhållandendet eller om annarsom
förutsättningar för föreligger bl.a.tillstånd inte måste15 §. Det vara
möjligt med hänsyn till förhållandena i branschen bygga dessaatt
villkor licensavgift ska betalasmed kravet på det kanattatt utan anses

ingrepp i äganderätten. måste också till deHänsynett tas storavara
problemen med skatteundandraganden i branschen och samhällsintres-

motverka ekonomisk brottslighet.set attav
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Normgivningsfrågor12.6

föreskrifter för-framgårregeringsformen RFkap.Av 8 3 § att om
åligganden förgällerenskilda och det allmänna,mellanhållandet som

eller ekono-enskildas personligaingrepp iövrigtenskilda eller i avser
andra stycketlag.meddelas Avmiska förhållanden, anges somgenom

detBestämmelsenskatt tillföreskrifterexempel staten.ett angerom
allmännaförhållandet mellan detdet gällerlagområdets.k. primära när

och enskilda.
lagom-det obligatoriskasamtidigt tillskatt hörBestämmelserna om

till regeringenkan delegerariksdagen inteinnebärrådet. attDet att
gäller skatt kandetkap. § RF. Närföreskrifter skatt 8 7meddela om

med betalninganståndske i frågaendasttill regeringendelegation om
kap. RF.skatt 8 8 §av

reglerardirektskattereglemamaterielladeinte baraDet är som
skattskyldigafördelningoch t.ex.skattesatstyngd t.ex.skattens som
bestämmelserocksålagområdetobligatoriskatill dethör utan som

uttagande.ochberäkningför skattensgrundernaavser
schablonbeskatt-bestämmelsernaskäl justerakan finnasDet att om

licensavgiftensärskild viktmellanrum. Avmed jämna ärning att
Kontrollstatio-utveckling.ekonomiskabranschensspeglakommer att

aktuelltkan detnödvändiga. Dessutomdärförkommer att varavaraner
ellerbranscherbortschablonbeskattningeninskränka att taatt genom

det varit önskvärtpraktiska skäl hadetillutvidga den Avatt omnya.
lagstiftning,enklarepåkunde skejusteringar sätt ändessa ett genom

det interedogörelsenframgåttförordning. Som ärt.ex. avgenom
grunder schablon-efter vilkabestämmalagformmöjligt i änatt annan

bestämmas.beskattningen skall
tillårligen med hänsynschablonbeskattningen justerasbörDäremot

schablonbeskatt-därförLämpligen börlöneutvecklinginflation, m.m.
jfrtill basbeloppetformel knytsigrunderningens en somanges

eller löne-KLanvisningarna till 42 §i punktbilförrnån 2 av
återkom-årligenHärigenom slipperutvecklingen i branschen. man

nivåer.schablonbeskattningensriksdagsbeslutmande om
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överväganden forslagoch13

ochlicensavgifts-jämförelse mellan13.1 En
intäktsmodellen

Licensavgiftsmodellen lämpligarebedömning:Utredningens är
intäktsmodellen.än

bedömning:Skälen utredningenstill

Inledning

med varandraintäktsmodellen har likheterochLicensavgifts- genom
bok-förutsätterkonventionella skattesystemet. Dedetbåda vilar påatt

avgifteroch skatter ochdeklarationerföringsskyldighet, attatt ges
också likaModellernaenligt vanliga regler.och betalasredovisas är

har också detskattenivån.de söker höja De gemensamt attattgenom
modellernataxibranschen utgårFörde bygger på parametersystem.ett

från fordonsinnehavet.
för schablonbeskattningentvåModellerna har också gemensamma

schablon-utmärkande för alla varianter påproblem kan sägas varasom
be-och rättvisa nivåer påhitta relevantabeskattning. förstaDet är att

andraintäkterna.licensavgiften Detskattningen, i detta fall är attresp.
fall. nackdelar måsteenskildadet för överbeskattning i Dessafinns risk

och de andraskatteundandragandetomfattandedock detvägas mot
problemen.till medtill buds för kommaalternativ står rättaattsom

Licensavgiftsmodellen

objektivitetförutsebar och kännetecknasLicensavgiften är av en annan
nivålicensavgiften lägstaSamhället kräver medintäktsmodellen.än en

deklarationensochbranscher. Bokföringensbeskattningen ipå utsatta
peda-Licensavgiften harmetod.ifrågasätts inte med denna ettstatus
visstbetalas medoch avgifter skavärde skattergogiskt ettattgenom

märket påbetalningen visaslägsta varje månad ochbelopp att genom
användaslicensavgift och märke bör kunnamedvindrutan. Systemet
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kontantbranschema. Märketeffektivt i andra branscher, särskilt iäven
åtminstonenäringsidkaren för sig betalarbevis på rättär görett att

licensavgiften och kan därförskatter och avgifter till vara enupp
vill till seriös näringsidkare.signal till konsumenter vända sig ensom

har betydelse deföretagarna dettatecken påEtt ärävenatt attanser
tid fast sina dörrar och därmärken frisörföretagare på senaresom

och avgifter betalas.det bl.a. skatterattanges
avgifter får räknas licensavgiften.antal skatter ochEtt motstort av
skall betalas skapar det incitamentEftersom licensavgiften ändå ett att

till licensav-så beskattningen nårredovisa inkomster och löner att upp
syftet med licensavgiften.giftens nivå. också FöretagareDetta är som

avgiftsutfall påverkas inte licensav-normalt skatte- ochredovisar ett av
och löner förvandlasredovisa inkomstergiften. incitamentetGenom att

egenföretagaren och lön-Härigenom fårinkomster till vita.svarta
fördel medsocialförsäkringsfönnåner. Ytterligaretill atträtttagaren en

minskar eftersomtill bidragsfuskmöjligheternalöner redovisas är att
jämföras medvia datakömingar kanredovisade inkomster bl.a. --

bidragsutbetalningar.
kräva begränsadförhållandevis enkel och tordeLicensavgiften är

förefaller väl lämpat förmed skattekontoreglering. Systemet att vara
licensavgiften.skall få skeden avräkning motsom

Intäktsmodellen

riktar in sig intäkternaschablonbeskattningfördel med denEn som
neutral nyetablerade näringsidkare.förhållandevisden motär äratt

kostnadssidan intäktssidanpå påkänsligareDessa änanses vara
skuldsättning.ochgrund investeringarav

skall enbart inkomst-skall någorlunda enkeltOm systemet vara
schablonmässigt.påverkas inkomsten höjs Förskatten attgenom

delägare i handels-enskilda näringsidkare och fysiska ärsompersoner
särskilda löneskatten.egenavgiftema eller denbolag påverkas också

höjs.den utgående mervärdesskattenkan också tänka sigMan att
relativt få och avgifter. Licensav-Inkomsthöjningen påverkar skatter

och avgiftergiften täcker bredare spektrum skatterett genom av-av
räkningsförfarandet.

komma krävanackdel med intäktsmodellen den kanEn är attatt en
möj-administrativ hantering eftersom det måste finnasomfattande en
finnslighet invändningar intäktshöjningen.komma med Detmotatt

skattskyldige, kom-risk för avvikelse från deklarationen, denatt en av
uppfattas indirekt påstående intäkter inte harett attattmer som om

skattebrott har begåtts. kan leda till denredovisats, dvs. Detta attatt ett
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schablonbeskattninghedersin begärför försvaraskattskyldige attatt
deni anspråk både förfallSådanainte skall ske. storatar en-resurser

det medföra mångaSamtidigt kanskattemyndigheten.skilde och att
behandlade samhället.sig illakännakommer att av

betydelseoch deklarationensredovisningennackdelEn är attannan
avvikelsemedförintäktshöjningendelvis i frågasätts att engenom

den skatt-beskattningen baseras påsamtidigtdeklarationenfrån som
intäktsmodellen kanrisk förfinns därföruppgifter.skyldiges Det att

redovisnings-högönskvärd utvecklingmotverkakomma motatt enen
deklarationsstandard.och

och visaföra motbevisningmöjlighetvisserligenfinnsDet atten
bevisbörda kanomvändordningen medintäkterna lågavarför är men

skattesystemVårtdemokratiska utgångspunkter.ifrågasättas från
deklaration.redovisning ochbaseras påbeskattningenbygger på att

ellerverifikationerbehöva visakan tänkasskattskyldige annatDen upp
denfullt tänkbartgrundas på.redovisningen Detmaterial är attsom

och fråganuppgifter dessaföreta andrainte kan ärskattskyldige än om
beskattning.för undgåmaterialytterligarerimligt krävadet attär att

tillräckligtskattskyldige intedenfaktorer ärkanDet attsomvara
bevis-det högaRiskenlåga resultatet.medför detskicklig är attsom

kaneftersom deträttstillämpninggodtyckligkravet leder till varaen
kravet.uppfyllaomöjligt att

nack-sådanaintäktsmodellenbedömning harEnligt utredningens
införas.delar den inte böratt

Är ekonomiskförtaxibranschen13.2 utsatt

brottslighet

förTaxibranschen särskiltbedömning:Utredningens är utsatt
skatteundan-i formföreträdesvisbrottslighet,ekonomisk av

draganden.

bedömning:Skälen till utredningens

situationen iallabranschfolk vittnarMyndighetsföreträdare och attom
för företagare,intill omöjligtdettaxinäringen sådan är nästär att en

företagverksamhet. Mångaleva sinför sig,vill rättgöra attsom
betalardärför de inteöverlever enbartnäringenverksamma i attärsom

egentligöveretablering finns inte någonoch avgifter. Trotsalla skatter
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priskonkurrens. förhållanden råder i näringen leder tillDe ävenattsom
seriösa företagare, för klara sig och företaget, ibland kan tvingasatt
rucka sina principer.på

förekommit branschen underSkatteundandraganden har i många år
förhållandena har förvärrats efter avregleringen taxi-avsevärt avmen

delresultat föreligger för den pågående gransk-näringen 1990. Det som
slutligtningen Stockholmsföretag visar, den taxeringäven om somav

Skattemyndighetenfastställs domstol blir något lägre denän somav
har bestämt, skatteundandragandet mycket i branschen. Iäratt stort
detta sammanhang bör hålla i minnet den omständighetenatt attman

företag vid den ifrågavarande växeln harendast 400 2001 grans-av
Ävenkats enbart beror på begränsade. det troligenäratt resurserna om

intäkterna har valtsde företag har undanhållit deär största utsomsom
bland de ogranskadeför granskning kan det förväntas det ocksåatt

företagen företag har låtit bli redovisafinns andel attstor somen
omfattning de har granskats.intäkterna, i mindre Manän än somom

finns fler beställningscentraler i Stockholmsbör hålla i minnet detatt
län taxiföretag inte med i någon be-och mångaäven ärsom

anledning företag skullställningscentral. finns ingen dessaDet tro att
ifråga-fuska mindre vad visats vid granskningen denän av nusom

varande beställningscentralen.
Skattemyndigheten i Stockholm har fått sinaMånga företag som av

skrivbordsgranskning. således itaxeringar höjda har fått det vid Det är
möjliga kontrollera be-första hand intäkter har varit motattsom

har lett till höjningar. Någonställningscentralens noteringar när-som
undanhållits inte gjorts. harundersökning hur intäkter har Detmare av

vid kontrollaktioneremellertid visat sig vid dessa kontroller och andra
metoderna förtaxiföretag, ofta slutat med brottmålsdomar,mot attsom

minska redovisade intäkterna avancerade. finnsde Detär t.ex.att
företagaren begärt krymper desärskilda dataprogram på sättsom av

framgå registreringar.intäkter rätteligen borde taxameternsavsom
finnsFörekomsten krympningsprogram visar inte endast detatt enav

icke sådana också problemen iföraktlig efterfrågan på attutan
branschen mycket allvarliga.är

fusk påvisades POLY-projektetSärskilt fult det tredubbla iär som
där erhållit sjukpension, arbetslöshetsersättning ellerpersoner som
sjuklön kört ersättning. det första har trygghets-taxi Förmot svart

dyrt finansieras seriösa företagare och löntagare,system, ut-som av
nyttjats falska premisser. det andra har de ohederliga företagen,på För

betala löner och därmed begränsa utgifterna föratt svartagenom
skatter avgifter, bedrivit illojal konkurrens de företagareoch mot som
fullgör mistesina skyldigheter. det tredje har statskassan gåttFör om
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förfår lidaskattebetalareallaavgiftsintäkter,ochskatte- genomsom
avgifter.ochskatterhögrebetalaatt

storstäderna såÄven i dekanproblemen störst treantas varaom
Över-storstadsfråga.saneringbehovetdet ärinnebär inte att en renav

Sverige. Attstäder inormalstoraochallafinns ietablering stora pro-
resultatetbekräftasstorstadsregionemautanförblemen är avstora av

harochVästmanlands länigjortsaktionsamordnadeden somsom
trafik-taxitrafiksvart-taxi, dvs.gällerdet utanNär t.ex.nämnts ovan.
gjordeSundsvallpolisen ikartläggningresulteradetillstånd, så somen
olagaförrapporteradesfemtontalibörjan 1995i ettatt personerav
skallrapporteringdet förkantrafik. Det attyrkesmässig attnoteras
mediakttagesvid spaningfordrasregelske ikunna att personsamma

tillfällen.vid flerapassagerare
baraskatteundandraganden inte ärbransch därTaxibranschen är en

dettanegativa effekterna äri Deoftavanliga system.sattautan av
framförskatteintäkterförloradei formenbart utanintepåtagliga, av

ochdrabbasföretagareseriösakonkurrensillojaladenallt somgenom
fall slåsi värsta ut av.

fråntaxibranschenskall13.3 Hur saneras

brottslighetekonomisk

taxibranschen.införas iLicensavgift börförslag:Utredningens
licensavgiftsmodellen.enligtutarbetasLagstiftning bör

förslag:utredningensSkälen till

taxibranschenfusketför iMetoder sätta stoppatt

Kundkretsensmåföretagare. ärdominerasTaxibranschen anonymav
ibestårfusketvanligastevanliga. Detmycketkontanttransaktioneroch

ochlönerbetala ersätt-föranvändsintäkteroredovisade svartaattatt
dettafuska på ärMöjligheterna sätt stora.till företagaren.ning att

förfordrasskattekontrollspaning och atti formStora avresurser
detfinnsPå mångaliten.Upptäcktsriskenfusket. orterkomma äråt

efterfrågan. Dettavadtaxifordonbetydligt fler motän svararsom
Alltförtaxiföretagare.delförförsörja sigdet svårtmedför är attatt en

ochskatterbetalainteproblemetlösavalthar attmånga att genom
skatte-höjts efteråreller någraefter någottaxeringenavgifter. När en

ingafinnsavgifternaochskatternabetaladagskontroll och det är att
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medel kvar i företaget.
För för skatteundandragandetsätta iatt taxibranschenstopp måste

de möjligheter finns fuska minska på elleratt Ensätt.ett annatsom nu
metod samtidigt minskar intresset för fuska införaäratt attsom en
skyldighet betala skatter och avgifter till viss nivåatt oavsettupp en
vilka intäkter redovisas licensavgiften.som

För det skall möjligt kommaatt fusket i taxi-attannars vara
branschen måste risken för upptäckt öka väsentligt. Det kan den endast

förutsättningarna för kontrolleragöra branschen för-att avsevärtom
bättras. För effektiv kontroll taxibranschen fordras myndig-atten av
heterna har tillförlitligt kontrollmaterial. Det fårett endastman om
taxiföretagama tvingas hos någon utomstående löpande lämnaatt
uppgifter kömingar och intäkter Antingen kan det skeom m.m. genom

obligatorisk anslutning till beställningscentral, har tillen en som upp-
gift samla och behålla taxiföretagens kontrolluppgifteratt eller också

fordonens kontinuerligt kontrolleras ochatt påtaxametrar tömsgenom
uppgifter sedan lagras hos tredjesom man.

Oavsett vilken metod väljer för för fusket isättaatt stoppman
taxibranschen bör vissa ändringar i det nuvarande regelsystemet.göras
Ändringar framför allt syftar till effektivisera myndigheternasattsom
arbete med tillsynen yrkestrañken i dess helhet. Sådana förslagav
kommer redovisas i vårt huvudbetänkande.att

Beställningscentraler för taxi

Innan avregleringen taxinäringen den juli fanns1 1990 skyldig-av en
het för taxiföretag anslutna till beställningscentral. Dessaatt vara en
drevs i regel taxiförening, vilket innebar taxiföretaget i prak-attav en
tiken tvingat med i denna.ävenattvar vara

Beställningscentralemas uppgift bl.a. samordna taxitrafikenattvar
och för beställnings- och trafikledningsfunktioner.svara

Beställningscentraler finns kvar efter avregleringenäven även om
det finns många åkare inte med i central. harDeärsom en en gemen-

växel för telefonbeställningar taxitjänster. Ofta har beställ-sam av
ningscentralema krav på de anslutna företagen utåt uppträda underatt
centralens Avtal färdtjänst och liknande träffasnamn m.m. om van-
ligen med beställningscentralen och inte med de enskilda taxiföretagen.

Vissa beställningscentraler registrerar samtliga kömingar desom an-
slutna företagens fordon kör med påslagen. Eftersom dettataxametem
grundmaterial arkiveras hos centralen kan det användas skattemyn-av
digheten för intäktskontroller. Så har också nyligen skett 400 taxi-när
företag i Stockholm kontrollerades Skattemyndigheten se avsnittav
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5.5.
beställnings-skall anslutna tillkrav på taxiföretagEtt att envara

uppgifter iöka möjligheten kontrolleracentral sätt ettär attett att
upptäcktsrisken.och deklaration. Därmed ökartaxiföretags redovisning

beställnings-förenas med kravAnslutningskravet bör ett att
registrera fordonens körningar ochskyldigcentralen skall attvara

också tänka sig centralengrundmaterial. kanarkivera sådant Man att
kontrolluppgifter för de anslutnaårligen lämnartill Skattemyndigheten

företagen.
trafiktillstånd föreskriva skyldighetförförutsättningAtt attettsom

fordrar omfattande reglering.beställningscentral Denmed i envara en
torde utforma regler förkänsligaste frågan i det sammanhanget attvara

för inte näringshinderbeställningscentraler. måsteDessa utgöraatt ett
taxiföretag ansluta till. Reglernai för alla sigprincip öppna attvara

bäddar förde inte hämmar konkurrensen ochmåste utformas så att
kartellbildningar.

axameterkontroll och utskrifterT

föreskrifter bl.a.för närvarandeVägverket utarbetasInom omnya
föreskrifternakommer deEnligt vad inhämtats atttaxametrar. som nya

fordons skall kontrollerasinnehålla regler etttaxameteratt ett avom
skallsamband med dettakontrollorgan gång år. Iackrediterat enperen

innehåll imed uppgifter bl.a.kontrollrapport taxametemtas ut omur
Kontrollrapporten, i vilken det kommerackumulerade register. att

belopp, vägsträcka skallfinnas uppgifter inkörda sparas avm.m.,om
kontrollorganet i tio år.

kan dessa regler byggasförbättra kontrollmöjlighetemaFör utatt
kontrollrapport skallföreskrivasytterligare. Så kan etttas utatt av

månad eller kvartal.kontrollorgan tömningscentral gång Attperen
intervall det lättaremed relativt korta gör attrapporterna tas ut upp-

manipulationer med Vidare kantäcka eventuella taxametrar. man
årligen för skattemyndighetemas räkningbestämma kontrollorganenatt

taxiföretag.skall kontrolluppgifter för varjesammanställa

kontrollmetodernaGemensamt för båda

heltäckande. Kömingar gjortsIngendera kontrollmetoderna är somav
finnas med i kontrollmateri-med avstängd kommer inte atttaxametern

begränsad möjlighet upptäckt manipuleraalet. Viss än att utanom
kan inte heller uteslutas.taxametrama

fordrarBåda kontrollmetoderna beställningcentral och taxameter --
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gransknings-skattemyndighetema regelbundet använder kontrolhnaterialet iatt
och revisionsarbetet. inte sker får metoderna inte effektOm så större

den i alla fall initialt, uppstår det uppmärk-preventiva närän som,
innebärrisken för upptäckt ökar. ökat antal kontrollerEttattsammas

skattemyndigheternastaxibranschen måste delstörreatt ta sam-en av
från tids särskildalade i anspråk vad bortsettän som senareresurser -

fråninsatser -tidigare har skett. Frågan det realistiskt utgåär är attom
skattemyndighetema har dessaatt resurser.
Taxiföretagama i allmänhet får ökade kostnader vilkenoavsett

beställningscentralsmodellen det kost-kontrollmetod väljs. I ärsom
till centralen. Anslutningennader förenade med anslutningenärsom

får flerkan för ha det goda med sig företagareni och sig också att
Taxameterkontroll medföra kostnader förköruppdrag. torde större

kontrollorgan, kontrolle-taxiföretaget eftersom det tid åka till etttar att
bör kostnaderna för kon-och utskrift. Vidaregörataxametemra en

taxiföretagama.trollorganets arbete betalas av

lämpligaste metodenLicensavgift denär

form, och licensavgift kom-Både utökad kontroll, i vilkenoavsetten
verksamma i taxi-nödvändighet påverka allamed äratt sommer

branschen.
kontrollmetodemamed de bådakostnader förenadeDe ärsom

i dagbranschen, sig dekommer drabba alla företagare i äratt vare
Även alla företaglicensavgift skall betalasseriösa eller oseriösa. av

följersig. företagobeorende hur de tidigare har skött De som nuav
betala iuppbördslagar behöver dock integällande skatte- och mer

dag inteiskatter de i dag. företagareoch avgifter vad Deän gör som
och avgifteri totala skatterför sig måste däremot betalagör rätt mer

licensavgift.väsentlig fördel medlicensavgift införs. Detta är enom
skall finnassyftar till det i efterhandBåda kontrollmetodema att

uppgifter i deklarationerkan användas vid kontrollmaterial avsom
skedet skadan ioegentligheter upptäcks i detoch bokföring. När är

taxeringredan skedd. heller leder höjdform illojal konkurrens Inteav
Licensavgift där-till faktiska skatteinbetalningar.med nödvändighet

få driva taxiverksamhet.löpande betalas för skallmåste attemot man
framförskattebetalningar siginnebär möjligheterna skjutaDet att att

licensavgiften skillnaderna mellankraftigt försvåras. utjämnasGenom
inte det. Verk-de företagare i dag för sig och derätt görgör somsom

direkt.ningarna den illojala konkurrensen minskarav
för taxi-licensavgiften såsom den utformatsfördel medEn annan

fordonet, kommermärketbranschen det utåt,är attatt genom
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användasfordonet fårmån, huroch, i vissbetaldavgiftenframgå äratt
detinnebärkontrollpolisensunderlättardettatrafik.i Förutom att

uppmärksammasallmänhetenkonkurrentföretag ävenockså att men
rörelsesinbilar iflertalhari dagFöretagarefelaktigheter. Den ettsom

omsättningredovisningar harochdeklarationihansamtidigt ensom
visatvingaslicensavgiftenmedbilar kommer attmotsvarande ett par

branschföreträdareharminst detfordon.antalet Intedet rätta avsenare
licensavgiften.medfördelarnaviktigastedeframhållits en avsom

andra skatterförskall få skelicensavgiftenavräkningDen mot som
betala skatterochredovisaincitamentocksåavgifter attoch utgör ett

ochytterligarebelopp. väsent-detta Entillfalliavgifteroch vart upp
kantidigarelättlikaåkare intelicensavgiftenmedlig fördel är att som
till-preliminärskattdenavgifter ochsocialadeanställdalura som

dem.kommer
reglering iochkontrollutökadmedihophörfrågaEn ensom

branscherandraiaktualiseraskanmetodervilkataxibranschen är som
flertaletförhållande tilliredanTaxibranschenproblem. ärmed samma
obalansalltsåråderRedanreglerad.gradbranscher i högandra ennu

samhälletvadochtaxibranschenförgällerregleringdenmellan som
delarochstädbranschenproblembranscher,flertaletkräver t.ex., avav

Skattemyndighetenförutsätterkontrollutökad attbyggbranschen. En
oförändrademedvilket,taxibranschenpåarbetekan lägga resur-mer

branscherandragranskningen utsattamed sigskulle föra att avser,
med iåterhållsamhetvisaskäl attdärförfinnsminska.måste Det att

ställetoch itaxibranschen övervägairegleringenökaomfattningstörre
Licensavgiftenbranscher. ärfleromfattakanmetoder utsatta ensom

branscher.andraanvändas ikanmetodsådan som
deninnebär intefördelarlicensavgiftens attanförtsVad omsom nu

taxi-förfinnskontrolltillmöjligheterdeochreglering som nu
förreglernadekommer taxa-avvecklas. Tvärtombranschen bör nya

medivälVägverket ett systeminomutarbetas attmetrar passasom
ochfrånvarje år taxametramalicensavgift. tas utGenom rapporteratt

kon-möjligtdetkommer attkontrollorganhos attarkiveras ett vara
deochintäktsredovisningföretagsirimlighetenbl.a.trollera ett upp-

förbehövslicensavgiften. Detta attförgrundtillliggergifter som
tak.golv ochbådebliskall riskera ettsiktlicensavgiften inte på ett
metodeffektivarelicensavgiftbedömningutredningensEnligt är en

tillkommakontroll förolika formerförlita sig på attenbartän att av
skatteför-finnsVetskapskatteundandragandena. attmedrätta om

förmedtillräckligtavdela attmöjlighetharvaltningen inte att resurser
rättvisåstadkommanödvändiga förkontrollerde attutföra är ensom

förordarUtredningenbranschen. attinombeskattninglikformigoch en
taxiföretag.förinförslicensavgift
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13.4 Licensavgift i andra branscher

Utredningens Licensavgiftbedömning: kan användbar ivara
andra kontantbranscher för ekonomisk brotts-är utsattasom
lighet.

Skälen för utredningens bedömning:

Som har regereringens strategi dennämnts ekonomiska brottslig-mot
heten medfört antal utredningsuppdrag initierats ochatt ett stort
Branschsaneringsutredningens uppgift bl.a. behandla den ekono-är att
miska brottsligheten i särskilt branscher.utsatta

Enligt vad kommit fram vid utredningens kartläggning finnssom
det flera branscher för ekonomisk brottslighet ochär utsattasom som
till sin struktur liknar taxibranschen. branscherDet känne-är som
tecknas många transaktioner med relativt små kontanta belopp tillav
enskilda konsumenter, inte behöver kvitto för styrka sinaattsom
avdrag, sin äganderätt eller möjlighet till reklamation. Sker detta i så
små företag personligen eller anhöriga har kontrollägarenatt genom

kontanthanteringen ökar möjligheterna till skatteundandraganden.över
skulleMan alltså kunna tala kontantbranscher eller kontant-t.o.m.om

branschen.
Syftet med licensavgiften få till stånd säkrare beskattningär att en

i branscher där skatteundandraganden vanliga och där den skattskyl-är
diges uppgifter i redovisning och deklaration många gångeregna ger

för osäkert forunderlag beskattningen. Genom licensavgiften ställerett
samhället krav på lägsta beskattning. Enligt vad kommit framen som
vid vår granskning olika branscher finns det anledning anta attav
problemen med skatteundandraganden i flera kontantbranscher.är stora
Restauranger och frisörer exempel branscherpå har klaraär som
problem. Kontantbranscherna svåra kontrollera. kanskeDettaär att är
också det viktigaste strukturella skälet till varför de förär utsatta
ekonomisk brottslighet. Mängden småföretag det omöjligt förgör
skatteförvaltningen avdela tillräckligt med for regelrättatt resurser en

Ävenkontroll. så möjligheterna upptäcka oredovisadeär attom vore
intäkter i vissa fall små eftersom rörelsens omfattning krympts eller
manipulerats kanDet därför finnas skälsätt.annat övervägaatt en
licensavgift i fler kontantbranscher för den konventionellastöttaatt
beskattningen. branscher där tillståndFör inte erfordras skulle reglerna
för avgiften kunna utformas på något för taxi.ett sätt änannat t.ex.
Utredningen kommer ställning i denna fråga i vårens huvudbe-att ta
tänkande.
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Konsekvensanalys14

taxibranschen14.1 För

påverkataxibranschen kommerlicensavgift iEffekterna attenav
ochomfattningverksamhetensberoende påolikai branschenföretagen

i nuläget.skatteundandragandeinslag av
normalmedföretagi dag bestårbranschendeldenFör avsomav

avgiftsredovis-ochkorrekt skatte-kostnadsbildomsättning och samt
effektdirektha någonlicensavgift inteinförandetning kommer attav

och avgifterbetalar skatterredanföretag mot-eftersom dessa somnu
licensavgiften.föreslagnaöverstiger denellersvarar

höjas iavgiftsnivånochskatte-licensavgift införs kommer attOm
redovisadesintetidigareinkomsterinnebärbranschen. Det att som

licensavgift betalas.faktiskfall måsteredovisas, ikommer annatatt en
skötsammade redankonkurrenssituationen förförbättrasHärigenom

licensavgiften.medsyftenade viktigastevilketföretagen, är ett av
affärs-och delskattefusketföretag därden ärFör stort, avengrupp

verk-innebärasäkerhetlicensavgift medkommer attidén, attstoren
ökningsådanlicensavgiften innebäreftersomupphörsamheten aven

arbets-ökningkompenserasdet inte kanskatteuttaget att avgenom en
därsärskiltgäller på över-Dettaellerinsatsen ortersätt.annat

taxiföretagetableringen är stor.av
medfortsättaväljakategori kan förväntasnämndaiNågra attnyss
visstfortsätta medoch ändålicensavgiftbetala sinverksamhet, ettsin

säkerställalicensavgiften,syftena medskatteundandragande. Ett attav
uppfyllts. Atthar ändåtaxiverksamhet,förskatteuttagminstaett
taxibranschenunikt förinteändå förkommerskatteundandragande är

särskiltgranskasbörkontrollproblem. Enfrämstoch är ett grupp som
tillsänker omsättningenfallblir i så deSkattemyndigheten ensomav

licensavgiftens storlek. Straxavgifter sigskatter ochnivå där närmar
avseendekontrollvärdlicensavgiften kaninförandetefter gruppenav -

ochskatterredovisar iplötsligtföretagäldre taxeringar mersomvara-
avgifter.

verksamhetfortsätta sinskalloseriösa aktörernaför deRisken att
inte så Dettaxitillstånd bedömshelttidigare stor.utan sommensom
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går inte få någon lönsamhet i svarttaxi eftersom efterfråganstörreatt
huvudsakligen begränsad till trafiktoppar under helgnätter. Iär var-
dagstrafiken finns egentligendet ingen plats för den kör svarttaxi.som
Möjligen kan antalet svarttaxi initialt öka något på högtrañktiderna.

den företag ligger under licensavgiftsnivånI grundgrupp som av
lönsamhetsproblem eller frivilligt vald mindre omfattning på verk-en
samheten kommer licensavgift innebära ytterligare påfrestningatten en

företagets ekonomi.
På sikt bör den sanering branschen licensavgift innebärav som en

medföra lönsamheten förbättras. de oseriösa företagenNär upphöratt
med sin verksamhet blir det fler uppdrag till de seriösa företagen.
Innan dessa effekter slagit igenom fullt kan dock vissa företagut
ställas inför problem beroende ökatpå skatteuttag licensav-genom
giften. måste dock de fördelar licensavgiftenDetta vägas mot som
innebär på lite längre sikt.

Eftersom dispensmöjligheten förareen halvtid restriktivtär
utformad kan det finnas risk mycket liten andel företagatten en som
i dag bedrivs i omfattning inte kan finnasringa kvar licensav-om
giftssystemet införs.

Licensavgiften i nyföretagarekan någon mån påverka deänmer
redan etablerade i branschen. just taxibranschen torde dock proble-I

begränsade. det lätt etablera sig beror på detAtt är att attmen vara
finns relativt få kundrelationer, vilket nyföretagare i regelgör att en
kan få lika kömingar redan etablerad.många Dessutom ärsom en
nivåerna på licensavgiften beräknade med hänsyn till förhållandevis

fastahöga kostnader för avskrivning på fordon räntekostnader.samt
Härigenom licensavgiften etableringströskel.innebär inte någon större

myndigheter14.2 För

myndigheter främst berörda förslaget länsstyrelsernaDe är ärsom av
och skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningens i licensavgiftssystemetroll är att agera upp-
bördsinstans verkställa avräkning licensavgiftenoch övrigamotav
skatter och avgifter. anpassningar skatteförvaltningensVissa i system
kommer krävas för få den efterfrågade funktionaliteten. Kostna-att att
derna för dessa anpassningar torde bli begränsade.

Skattemyndighetemas kontrollmöjligheter kommer underlättasatt
eftersom företagen måste hur många fordon de har. Därigenomange
blir det lättare upptäcka de företag fuskar. Generellt torde gällaatt som

medför flerlicensavgiften blir ärliga så kan kontrollresurser-att attom
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andraitaxibranschenisåvälförslagna,på deriktas in sommerna
branscher.

administration.ökadinnebär förslagetdellänsstyrelsernasFör en
länsstyrelsentillanmälasi dagskall redantaxitrafikförFordon men

kategorier.i Merskall placerasdelicensavgiften tillkommermed att
Länsstyrel-fordon.påanmälningarochmedocksåblir detarbete avav-

hakommerdispensärenden. Dessa störsthantera attocksåskallsen
fråninland.Norrlands Bortsettfrämst ioch dåglesbygdenbetydelse i

handläggas.skallärendenokompliceradedetdispensärendena är som
fåromprioriteringarellerinförandet krävsVid extra somresurser

medhandläggaskunnaärendenasikt börområden. Påandraeffekter på
ochvidavgift bör kunnaEnbefintliga uttasi av-settstort resurser.

verksamheten.denadministrationenfinansieraförpåanmälningar att av
bliinte kanändåarbetelänsstyrelsernaspåpekasförtjänarDet attatt

hadelänsstyrelsernaavregleringen dåföredetomfattandelika varsom
varje bilförkörschemafastställadetaljiatt m.m.

Budgeteffekter14.3

endastmedbranschlitenrelativttaxibranschen ärEftersom sett en
införandetföretag, kommerfördelade på 9 000bilardrygt 00014 av

skatteintäktema.effekt påbegränsadlicensavgift haatt enen
dagiföretagpå dehalicensavgift kommereffekt attDen somen

Någraförutse.licensavgiftsnivån svårberäknade ärden attligger under
baserad påuppskattningEndärför intekanberäkningar göras.exakta

ochlicensavgiftenomfattaskan kommadet antal företag att avsom
100-tillskotttyderi dagskatteinbetalningar ettdessa företags
lederlicensavgift dessutominförandetkr. Eftersommiljoner150 av en

sinbaseraeller tvingasförsvinnerantingenaktörernaoseriösatill deatt
finnasdetkommerlicensavgiftsuttaget utrym-på attprissättning även

slipperföretagenseriösadå debranscheniökad lönsamhetför enme
leda tillsiktböroseriösa. Dettafrån depriskonkurrensendel av

ökningtioprocentigskatteuttag. Endärmed ökatlönsamhet ochökad
kr.miljoner100-150ytterligareinnebäraskulleskatteuttagetav
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Kommittédirektiv

åtgärder Dir.och andraBranschsanering mot

1995:142brottslighetekonomisk

novemberregeringssammanträde den 16 1995vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

effektivise-vissa frågorför utredautredare tillkallassärskildEn att om
brottsligheten.ekonomiskadenring kampen motav

andravandelsprövning ochfrågorskall bl.a.Utredaren överväga om
ekonomiskförbranscher särskiltåtgärder för är utsattaatt somsanera

frågor hur främstvissaskall ocksåbrottslighet. Utredaren överväga om
kanekonomiska brottslighetendenförebyggande arbetetdet mot

bidrags-tillstånds- ellerkontroll i samband medeffektiviseras genom
givning.

före april 1997.slutfört utgångenskallUtredarens arbete avvara

brottslighetekonomiskstrategiRegeringens mot

samlade åt-strategi för samhälletsaprili 1995Regeringen antog en
redovisades iStrateginbrottsligheten.ekonomiskagärder denmot en

rskr.1994/95:JuU25,1994/952217, bet.skr.skrivelse till riksdagen
l994/95:412.

ekonomiskaminska denpåtagligtstrateginAvsikten med är att
förstärkningkraftiginnebäråtgärderbrottsligheten avensomgenom

kriminalitet.sådansamlade insatsersamhällets mot
dettonvikt skall läggas påhuvudlinje i strateginEn störreär att en

bl.a.ändamålet i strateginTill detbrottsförebyggande arbetet. attanges
vinningenskall bli färre,tillfällena till brottvidtas föråtgärder skall att
formerOlikaför upptäcktoch riskernabrott mindre större. avav
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i blickpunkten. Myndigheter med uppgifter ikontroll därvidkommer
tillståndsgivning flytta fram sinafråga kontroll, tillsyn och måsteom

brottsligheten.till den ekonomiskapositioner i förhållande
behovet kontroll alltid måstestrateginI vägasatt motanges av

konsumentpolitisksamhällsekonomisk och synpunktintresset från av
näringsidkare arbeta så möjligt.låta seriösa Rätts-ostörtatt som

viktiga.säkerhetsfrågoma är
vandelsprövning förframhålls i strateginfråga särskiltEn ärsom

införtsverksamheter. vissa verksamheter har ellerIarbete inom utsatta
sanerande syfte gåråtgärder iåtminstone prövaövervägts ut attsom

samband med tillstånds-blivande näringsidkare ilaglydnaden hos
prövning taxi-exempel kanprövning skilda slag. Som nämnas avav

restaurangbranschen i sambandnäringsidkare iförare prövningsamt av
utformad och användserveringstillstånd. Rättmed handläggning av

strategin, vandelsprövning i speciella fallikan, enligt vad angessom
komma till med vissaeffektivtlämpligt och sätt rättaattettvara

har utvecklats inom särskildaekonomisk kriminalitetformer somav
befrämjas också sund kon-Därigenomområden näringslivet. enav

branscher.kurrens i berörda
möjlighet bestämmagenerell lagstiftningförslag tillEtt att omom

utarbetades 1980-taletbranscher på Kom-näringstillstånd i utsatta av
Förslagen leddeekonomisk brottslighet SOU 1984:8.missionen mot

nämligen i frågainfördes i två branscher,vandelsprövningtill att om
och yrkestrañkområdet;alkoholdrycker inomrestauranger som serverar

mednäringsförbud avvisades regeringengenerell lagstiftning aven om
närings-borde vidtas oseriösaåtgärderhänvisning till de motatt som

med närings-utvidgatbygga påidkare väsentligen borde ett system
förbud l985/86:l26.prop.

myndigheternavidökad vikt skall enligt strategin läggasEn att
bidragsgivning.i exempelviskontrollerar sina samband medmotparter

läggas myndighetervikt skall också vid tillsynökadEn utövarsom
myndighetereller bransch. Medviss verksamhet vissövert.ex. en en

myndigheter.såväl statliga kommunalaavses som
Även del handlar kontroll i form under-det till stor om avom

myndigheterna redan i dag kan och böråtgärdersökande göra,som
i regleranförs i strategin behövas ändringarkan enligt vaddet som

kontrollen, exempelvisinstruktioner för effektiviseraeller attatt genom
skaffa utdrag vissabehörighet eller skyldighetmyndigheter att urges

för kontrollen.upplysningar viktiga Detregister kan ärsomsom ge
utbildning och information.kan också behövas

har handlar alltsåregeringens strategi här berörtsfrågor iDe som
sambandregisterslagning iåtgärder i form bl.a.dels generella avom
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regler, delsenligt gällandetillståndsgivning över-ochmed tillsyn om
för saneringspeciella fallkontroll iriktadfrågaväganden i avom

inomhar utvecklatskriminalitetekonomisk sär-formervissa somav
förtillkallassärskild utredare börnäringslivet. Enområdenskilda av

kontrollfrågor.dessaöversyngöraatt aven

Utredningsuppdraget

Branschsanering

ekonomiskförsärskiltviss branschförekommer är utsattDet att en
andelöveretablering,ibland bero påkanbrottslighet. Det stor enmans-

regelefter-kontrollerasvårigheterspeciellaochfåmansföretageller att
marknadsmekanis-normalafall kan dedessabranschen.levnaden i I

sanerande.fungeraha svårt attmema
det all-Frånbranscher.gjortsförsök harOlika utsattaatt sanera

vandelsprövning. Myn-reglerinförtsfalli vissasida harmännas om
avslöjaförkontrollaktionerriktadegenomförtockså attdigheterna har

i vissnäringsidkamablandmisskötsamhetbrottslighet eller enannan
säkerställaförsökerbranschorganisationerförekommerbransch. Det att

exempelvisseriöstbedrivsbranschen attverksamheten iatt genom
förkompetensskötsamhet elleri fråga attsärskilda kravställa omupp

organisationen.få bli medlem i
frågornagenomgångskallutredarensärskilde göraDen omaven

i vilkaidentifierabörHuvudinriktningenvandelskontroll attvaram.m.
respektiveföråtgärder ochsärskildafinns behovbranscher det attav

lämp-branschsaneringföråtgärder ärförslag tillutarbetabransch som
Åtgärderna såutformasskalldär.förhållandena atttillliga med hänsyn

marknadenintressen, såsomallmännaandrade attinte äventyrar
Avsiktenomvandlingstryck.effektivt ärunderfungerar väl och står ett

vandelskontrollgenerella reglerutformaintesåledes att m.m.om
kontrollandra former övervägasvandelsprövning kanFörutom av

solvens.påexempelvis särskilda kravkomplement,alternativ ellersom
densammanhangetibör beaktaslagstiftning ärexempel påEtt som

effektivi-utredarenskall1994:1738. Här övervägaalkohollagennya
bakgrundsanktionerochtillsyni frågaexempelvis motseringar om

tillsynenregionalasamordnadeden överfrånbl.a. erfarenheternaav
krogsanering.Operationrestaurangbranschen

branschsaneringformerskall ocksåUtredaren överväga somav
behöverBranschsaneringnäringslivet.egenåtgärder inombygger på

därUtredaren bör,myndigheter.åtgärdertillinte begränsassåledes av
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för självsanering exempel-förutsättningarnaundersökaså lämpligt,är
alternativ ellerbranschorganisationervis medverkan ettsomavgenom

sida.från det allmännastill åtgärderkomplementett
kon-går pååtgärderocksåUtredaren bör överväga ut att gesom

beteende. Exempel kanfrån olagligtavståincitament tillkreta ettatt
veriñkationssystem, plom-stånd fungerandefå tillåtgärder för attvara

bering kassaapparater m.m.av
regelefterlevnad skall kunnaverksamhet ochhurviktig frågaEn är

exempelvis tillsyni formvilka insatsereffektivtövervakas samt av
behövas.andra kan Ommyndigheter ellerfrånövervakningeller som

integenomslagskraft, kan konkurrensentillräckligfårreglerna inte
intressen. Enskadar allmännavilketlika villkor,bedrivas på ut-
organisation inteadministrativnågongångspunkt bör störreattvara

hur befintligaUtredaren börskall behöva byggas överväga myn-upp.
detviktig fråga ikontrollen.användas i Endighetsresurser skall kunna
förändringar i reglernabehövasdet kanvad månsammanhanget iär

skall kunna fungerakontrollenförbefogenhetermyndigheternas att
resurstillskott.effektivt väsentligautan

ochbidragsgivningtillståndsgivning,samband medKontroll i övrigt i
tillsyn

förutsätt-undersökai övrigtskall ocksåsärskilde utredarenDen
förebyggande arbetetdetsärskilteffektiviseraningarna för motatt

sambandiutvecklad kontrollbrottslighetekonomisk en meragenom
företag ellerrörandeoch tillsynbidragsgivningtillståndsgivning,med

näringsidkare.
säkerställa inteförgenerella kontrollerhand härförsta attI attavses

felaktigt lämnasregelsystemenligt skildatillstånd eller bidrag gessom
saknarmyndighetennäringsidkare grundellertill företag attav

liknandeandrabeteende ellerolagligtmisskötsamhet,kännedom om
enskildadettillämpningenförförhållanden relevanta syste-är avsom
kännedomfårmyndighetersäkerställaVidare attattmet. omavses

närings-frånbeteendensådana olagligamisskötsamhet ochsådan en
grundligga tilloch börföretags sida kanidkares eller ett ex-som
inledatillstånd eller åtminstoneförempelvis ettattomprövaatt ett

skaffa ytterligare underlag.tillsynsförfarande för att
eller skärpaskäl preciseraundersöka det finnsbörUtredaren attom

ansökan elleravslågäller i frågaregler ompröva ettattom ensom
e.dyl.olagligt beteendemisskötsamhet,anledningfattat beslut i av
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generella frågor vid uppdragets fitllgörandeVissa

utredaren skall begränsasärskilde inte sig till föreslå ändringarDen att
i regelsystemen. Också andra slag åtgärder kan övervägas,av ex-
empelvis utbildnings- och informationsinsatser, förändrade former för
myndighetssamverkan utveckling i fråga ocharbetsmetodersamt om
informationsutbyte.

beakta sekretessfrågorna och,Utredaren skall behov däravom yppar
sig, fråga sekretessregleringen.föreslå ändringar i om

kontroller näringsverksamhet faller inom utrednings-De av som
uppdraget känsligt slag, vilket det viktigtkan mycketgör attvara av
balansera olika allmänna intressen skilda mål och medelsamt mot

de möjliga vinsterna i fråga bekämpningvarandra. Sålunda måste om
samhällsekonomiska kon-ekonomisk brottslighet ochvägas motav

kontrollåtgärdsumentpolitiska förluster kan uppstå, visssom om en
sänker omvandlingstrycket marknaden. Också andra olägenheter,
såsom personlig integritet, hinder i näringsverksamhet ochintrång i
risk för ökad byråkrati, måste läggas i vågskålen. Regler och rutineren
måste givetvis utformas så inte rättssäkerhet och rimliga krav påatt
förutsebarhet eftersätts.

utgångspunkt för analys reglers effektivitet i kampenSom en av
ekonomiska brottsligheten och deras effekt marknadendenmot

beaktas analysprinciper regeringsbeslutet deni tillämpliga delar i l
för i regerings-september ordning systematisk genomgång1994 om en

kansliet företagsregler.av
Utredningen berör brett fält förhållanden inom näringslivetett av

i Utredaren får, bakgrund de erfaren-och samhällslivet övrigt. mot av
heter under arbetet, de prioriteringar och begränsningargörs görasom
i fråga utredningen visar sig nödvändiga eller lämpliga.om som

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter, bl.a. Riks-
åklagaren, Riksskatteverket KonkurrensverketRikspolisstyrelsen, och

Yrkestrafikutredningen Skattekon-med K 1994:12 ochsamt
trollutredningen skall företrädareFi 1995:5. Samråd också ske med
för näringslivet anställda.och de

Redovisning uppdragetav m.m.

Den särskilde utredaren skall i sitt arbete beakta vad i direk-sägssom
tiven till samtliga kommittéer och särskilda utredare prövaattom
offentliga åtaganden dir. 1994:23.

Utredaren får redovisa uppdraget i form delbetänkanden, detav om
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förebeñnnes lämpligt. Uppdraget skall slutföras utgången aprilav
1997.

Justitiedepartementet
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